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 පූ.වා. 10.00ට පාතාලිවපතන්තුව රැා් විය.   
නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා ගගුණ අිත ක රාජ්ප්ෂ  මතවා  

මූලාානාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப.10.00 ைணிக்குக் கூடியது.  

பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள் [ைொண்புைிகு அஜித் ரொஜபக்ஷ] 
தமலமை ெகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 10.00 a.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. AJITH RAJAPAKSE] 

in the Chair. 
 

නිවේදන 
அறிெிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
පාතාලිවපතන්තු මන්ත්රී ගුණ  ිසි ර වරෝතර රාජ්ප්ෂ  

මතවාවප ඉ රලා අා්වීම  
பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் ைொண்புைிகு தபஸில் 

ரரொஹண ரொஜபக்ஷெினது இரொஜினொைொ  
RESIGNATION OF HON. BASIL ROHANA RAJAPAKSA, 

MEMBER OF PARLIAMENT 
 

ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී ු බ සිල් ර ශජෝ ර ජාකපෂ ම ම තා 

විල්න් දජමින් ල්ටි පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී රයජශයන් ් ර ා අවීමශේ 

ලිපිය පාර්ලිශේන්තුශේ ම  ශ ර ේවජයා ශවත  ිබී ඇති සව 

පාර්ලිශේන්තුවට දන්වනු  ිමිත්ශතමි. එම ලිපිය 

පාර්ලිශේන්තුශේ ම  ශ ර ේවජයා විල්න් ශමම ු බ වභාවට දින් 

කියවනු  ිශේ. 
 

අනතුුණව පතව ාකතන් ලිළිය මත ව රකපත විසින් කියවන ලදී: 
அதன்பிறகு, தசயலொளர் நொயகம் பின்ெரும் கடிதத்மத ெொசித்தொர்: 

Whereupon the Secretary-General read the following letter: 

II 
 

පාතාලිවපතන්තු කටයුතු ළිබඳ ක කාරක ාවා රැා්වීම 
பொரொளுைன்ற அலுெல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 

ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පාර්ලිශේන්තු  ටයුතු පිළිසඳ  ාජ  වභාශේ රැවීමමෂ  2022 

ජුනි 10වන ල්කුජාදා, එනේ අද දින පූර්ව භාු 11.30ට  ාජ  වභා 

 ාමජ අං  02හිදීප පිවිත්මමට නියමිත සිවින්, ඊට පිමිර 

ව භාගි වන ශ ව ු බ වාමාජි  මන්ත්රීවජයන් ල්යදෙශදනාට 

ශමයින් දිනුේ දීපමට  ිමිත්ශතමි. 
 

ලිළි ව රඛනාදිය ළිබඳගින්වීම 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

1979 අං  61 දජන අතයව ය ම කන ශව වා පනශත් 2 වුන්තිය ප්ර ාජව 

කනාධිපතිවජයා ශවත පිවරී ඇති ස ත  අනුව, 2022 ජුනි 08 දිනිති අං  

2283/33 දජන අති විශ  ම ුිවට් පත්රශේ   ා එහි ඳපශ රනනශයහි පළ  ජමින් 

 ජන  ද ප්ර ා නය.- [අග්රාමාතය ව  මුද ර, රර්ික  වීථාීක ජර ව  කාති  

ප්රතිපත්ති අමාතයතුමා ශවනුවට ු බ ප්රවන්න ජරතුංු ම තා] 

 

ාවාවපතාය මව තිබිය යුතුයයි නිවයෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

 වපොදු වයාපාර ළිබඳ ක කාරක ාවාවේ 
වාතාවාව 

அரசொங்க தபொறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய 

குழுெின் அறிக்மக 

REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC 
ENTERPRISES 

 

ගුණ (මතාචාතාය) චරිව වතේර ක මතවා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொசிொியர்) சொித்த ரஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, නවවිනි පාර්ලිශේන්තුශේ 

ශදවිනි වභාවාජය වඳ ා ශප දු වයාපාජ පිළිසඳ  ාජ  වභාශේ 

ශතවිනි වාර්තාව මා ්දිරිපත්  ජනවා.  

විශ  මශයන් ශමම වාර්තාව තුළ ශ්රී  ං ා පාපන්දු 

වේශේ නය, සීමාවහිත ශ්රී න් න් වනවන්ශව වා වමාුම, 

සීමාවහිත ශ්රී  ං ා ජෂ මර වංවීථාව, කාති  නිවාව වංවර්ධන 

අධි ාරිය, කාති  චිත්රපට වංවීථාව, ම ශප ළ ඳවවී අධයාපන 

557 558 



පාර්ලිශේන්තුව 

ශිමයත්ව භාජ අජමුද  මිනන් රශයෝකනය  ජ පිහිුවවන  ද ශ්රී 

 ං ා ශත ජතු බ තාෂ මර රයතනය, කාති  ්තිරිකිරීශේ සිංකුව 

ව  ශ්රී  ං ා ුමනාුමන මඩල  ය පිළිසඳ විමර් න 

අන්තර්ුතශ  ට තිශසනවා.  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, මම ශේ අවවීථාශේදීප ශමහි 

තිශසන එ  විදුත්  ාජරයෂ  ුින වචනයෂ  කිව යුතුයි. 

විශ  මශයන්ම සීමාවහිත ශ්රී න් න් වනවන්ශව වා වමාුම පිළිසඳව 

COPE එ  විල්න්  ජන  ද විමර් න මත ්ඳ ශේ ු බ වභාවට 

වාර්තා  ජන්ශන් ශේ ජාකය වයාපාජය අශ්  ජශට් ජාකය 

යන්ත්රරයට සජපතළ තත්ත්වයෂ  ඇති  ජ තිශසන සවයි.  එය 

මූ යමය ව ශයන් සජපතළ සජෂ  සවට පත්ම තිශසනවා. 

ඒ සව ශේ ු බ වභාව ශවත අප ශේ වාර්තාව මිනන් දිනුේ 

ශදන්න  ිමිතියි. විශ  මශයන්ම ශ්රී  න් න් වනවන් ශව වා 

වමාුශේ වර්තමාන තත්ත්වය ව  පසුගිය ක්රියා ාරිත්වය ුින 

විමර් නය  ජන්න අපි විශ  ම  මිුව 3ෂ  පත්  ළා. එහි විශ  මඥ 

 මිුවශේ වා ච්ඡාවකුත්, අමාතයාං ය මු ර  ජුත්, ජාකය 

පිත්ශතන් ශමහි අනාුත වයාපාරි  තත්ත්වය ුින ්දිරිපත් 

 ජන  ද වාර්තාව වේසන්ධශයන් වා ච්ඡාවකුත්, ඒ වාශඉම ශ්රී 

 න් න් වනවන් ශව වා වමාුශේ අනාුත financial focus එ  ව  

අනාුත Business Plan එ  වේසන්ධව  ජන  ද වා ච්ඡාවකුත් 

කියන වා ච්ඡා 3ෂ  අපි ශේ ට ඇතුළත්  ළා. ඒ වා ච්ඡා 

තුශන්දීපම අශ්   මිුවශේ නිර්ශේ ය වන්ශන්, ශේ ු බ වභාව ශේ 

ජාකය වයාපාජය පිළිසඳව සජපතළ ර ාජශයන්   රපනා  ළ යුතු 

සවයි. ඒ නිවා මම ශේ ු බ වභාවට ශුෞජවශයන් ශයෝකනා 

 ජනවා, COPE එශෂ  ශමවජ ශමම වාර්තාව  ා වමඟ වේසන්ධ 

ශ්රී  න් න් වනවන් ශව වා වමාුම ජාකය වයාපාජයෂ  ශ ව අශ්  

ජශට් කාති  රර්ික යට ල්දු  ජන ස පෑම වේසන්ධව මිදි ත් 

විය යුතුය කිය ා. එශව  මිදි ත් වන ශ ව ශුෞජවශයන් ් ර ා 

ල්ටිමින් මම ශේ වාර්තාව ්දිරිපත්  ජනවා.  

වීතුතියි.  

 

ගුණ ල්ෂ ්මන් කිරිඇ රල මතවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, අපට ශේ වේසන්ධශයන් 

විවාදයෂ  ඕනෑ.  

අශනෂ   ාජරය ශේ යි. පසුගිය පෂ ම නාය  රැවීමශේදීප, 

COPE ව  COPA  මිුවව  වාර්තා වේසන්ධශයන් අපි  ථා 

 ළා. අපි  ිමදාම  ජන්ශන් ශේ  මිුව වාර්තා පාර්ලිශේන්තුවට 

්දිරිපත්  ජ ා විවාදයෂ   ජ ා එතිනින් අවවන්  ජන එ යි. 

නමුත් විපෂ මශේ  ල්ටින මම ශයෝකනා  ළා COPE ව  COPA 

 මිුවවලින් විමර් නය  ජන රයතනව ට අදාළව යේකිල් මුද ර 

අක්රමි තාවෂ  ල්දු ශව ා තිශසනවා නේ එය ීතතිපතිවජයාට ව ාම 

ශය මු  ජන්න කිය ා. මම ු බ වභානාය තුමාට වීතුතිවන්ත 

ශවනවා. ශම  ද, එතුමාත් එය පිළිුත්තා. ු බ  ථානාය තුමාත් 

එය පිළිුත්තා. මම පාර්ලිශේන්තුශේ අවු බදු 30ෂ  තිවීශව  

්න්නවා. COPE එශෂ  ශ ළිදජේ වන   බණු වේසන්ධශයන් 

විවාදයෂ   ජ අවවන්  ජනවා මිව, ඒ කිල්ම ශදයෂ  එතිනින් 

එ ාට යන්ශන් නි ි. එම නිවා ශේ වේසන්ධශයන් අව ය ්දිරි 

ක්රියා මාර්ු ුන්න  ටයුතු කිරීම ශ  ඳ පියවජෂ . මම නිවත 

වජෂ  ු බ වභානාය තුමාට වීතුතිවන්ත ශවනවා, එතුමා එදා ඒ 

 ාජරය පිළිුිීතම වේසන්ධශයන්. 

ගුණ දිවන් ් ගුරවතාධාන මතවා (රාජ්ය පරිපාලන  ා්වවද්  

කටයුතු  පළා ක ාවා තා පළා ක පාලන අමාවය ාත 

පාතාලිවපතන්තුවේ ාවානායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு திரனஷ் குணெர்தன - தபொது நிருெொக, 

உள்நொட்டலுெல்கள், ைொகொண சமபகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்சி 

அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப முதல்ெரும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Public 
Administration, Home Affairs, Provincial Councils and 
Local Government and the Leader of the House of 
Parliament) 

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, වි බේධ පෂ මශේ  ප්රධාන 

වංවිධාය තුමා වඳ න්  ජපු  ාජරාව ඔසතුමාත් ව භාගි වුණු 

පාර්ලි ශේන්තු  ටයුතු පිළිසඳ  ාජ  වභාශේදීප අපි වා ච්ඡා  ළා.  

COPE එ ටත්, COPA එ ටත්, ම කන ශපත්වේ පිළිසඳ  ාජ  

වභාවටත් තිශසන ස ත  විඩි කිරීම වේසන්ධව ු බ 

අුමිතිතුමා එෂ  ත් මම මීට  ලින් වා ච්ඡා  ළා.  එම  වාර්තා  

වේසන්ධව  ටයුතු කිරීශේදීප පාර්ලිශේන්තුවට වාශඉම එම 

 මිුවව ටත් අතිශර්  ස ත  ප්රමාරයෂ   ිශසනවා. ඒ වාශඉම 

එය ීතතිපති ශවත යිමමටත්  අපි එ ඟතාව පළ  ළා.  වථීාවජ 

නිශයෝු වංශ ෝධනය කිරීම වඳ ා අව ය වංශ ෝධන ශ ුවේපත 

ව වී කිරීශමන් පසු මීළඟ වභා වාජශේ දීප ්දිරිපත්  ජන ශ ව 

ු බ  ථානාය තුමා මට ඳපශදවී දුන්නා. එය පාර්ලිශේන්තුශේ 

කයග්ර රයෂ  ශ ව අපි ශදපාර් ීවශේ  ල්යදෙශදනාම ව  මු. 

විශ  මශයන්ම කනාධිපතිතුමාත් ශේ ට එ ඟ වුරා. මම 

අුමිතිතුමාටත්, කනාධිපතිතුමාටත් වීතුතිවන්ත ශවනවා.  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, එඑකී වාර්තාව මු්රරය  ළ 

යුතුයඑ යි මා ශයෝකනා  ජනවා.  

 
ප්ර ්නය විමාන ලදින්  ාවා ාපතමව විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාතාවාව මුද්රරය කළ යුතුයයි නිවයෝග කරන ලදී. 
அறிக்மக அச்சிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

  
ගුණ ජ්යන්ව ාමරවීර මතවා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, මටත් ශප ඩි පි ිදිලි  ජ 

ුිීතමෂ   ජ ුන්න ඕනෑ.  

ු බ වභානාය තුමනි, වීථාවජ නිශයෝු වංශ ෝධනය කිරීම 

පිළිසඳව  ජපු වා ච්ඡාව දීප ශ ෝ්  එශෂ  වභාපති රයජය විපෂ මය 

් ර ා ල්ටියා කිය ා මට දින ුන්න  ිබුරා. ඒ  ාජරය 

වතයයෂ  ද, නිේද කිය ා මම ඔසතුමාශුන් දින ුන්න 

 ිමිතියි.  

 

ගුණ දිවන් ් ගුරවතාධාන මතවා 
(ைொண்புைிகு திரனஷ் குணெர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශප දු වයාපාජ පිළිසඳ  ාජ  වභාව ඇතු ක  ථානාය තුමා 

මූ ාවනය ශන දජන  ාජ  වභා ල්ය රශ රම වභාපතිවජයා පත් 

 ජ ුන්ශන් වාමාජි යන් විල්න්මයි.  

වි බේධ පෂ මය  ිම දාම ඒ ුින වඳ න්  ළා.  වු බ වභාපති 

වුරත්,  වභාපති වුරාට පවීශව  රඩලඩු පෂ මශේ  ශ ෝ වි බේධ 

පෂ මශේ  වභාපති කිය ා ශන ශවයි එතුමා ශපීත ල්ටින්ශන්. එතුමා  

පාර්ලිශේන්තුවට ව  ජාකය රයතන ල්ය ර ට නාය ත්වය ශදන 

559 560 

[ු බ (ම ාචාර්ය) චරිත ශ  ජත් ම තා] 
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වභාපති ශ ව  ටයුතු  ජන සව ශදපාර් ීවශේ ම මන්ත්රීව බන් 

පිළිශුන තිශසනවා. නමුත්, අපි යේ යේ ශවනවී ේ  ජනවා. මම 

ඒ යි දින් වඳ න්  ශළ . අපි මීළඟ වභා වාජශේ දීප එම 

වංශ ෝධනය ශුන එනවා. 

 
ගුණ ල්ෂ ්මන් කිරිඇ රල මතවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

විපෂ මය ් ර ා ල්ටියා COPE, COPA ව  ු බ 

 ථානාය තුමා මූ ාවනය ුන්ශන් නිති  ාජ  වභාව  

වභාපති ම. ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ඇත්ත ව ශයන්ම  

ඕනෑම රඩලඩුව  ඇමතිව බ සී බශවන් ්න්ශන් COPE එශ යි, 

COPA එශ යි වභාපතිව බ ව ශයන් විපෂ මශේ  මන්ත්රීව බ 

්න්නවා නේ විතජයි. ඔසතුමා ඒ  පිළිුන්නවා ශන්. බ්රිතානය 

පාර්ලිශේන්තුශේ වුරත් Oversight Committeesව  වභාපතිව බ 

ශ ව  ටයුතු  ජන්ශන් විපෂ මශේ  මන්ත්රීව බ. [සාධා කිරීමෂ ] 
ඔේ, විපෂ මශේ  මන්ත්රීව බ.  ශේ  අශ්  වභානාය තුමා 

පිළිුත්තා, ු බ  ථානාය තුමාත් පිළිුත්තා. 

 
ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ වේසන්ධශයන් දිනට ්දිරි  ටයුතු  ජශුන යනවා.   

 
ගුණ රනි ර වික්රමසිහත මතවා (අ්ාමාවය ාත මුද ර  රතාිකක 

ා්ාායීකරර ාත ජ්ාතික ප්රතිප කති අමාවයවරයා)  
(ைொண்புைிகு ரணில் ெிக்கிரைசிங்ஹ  - பிரதை அமைச்சரும் நிதி, 

தபொருளொதொர உறுதிப்பொடு ைற்றும் ரதசியக் தகொள்மககள் 

அமைச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Prime Minister and 
Minister of  Finance, Economic Stabilization and National 
Policies) 

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, මම  ලිනුත් වඳ න්  ළ 

ර ාජයට අශ්  හිටපු  ථානාය    බ කයසූරිය මිතිතුමාට දින් 

භාජ දීප ා තිශසනවා, ශේ ඔෂ ශ  ම ව වී  ජන්න.  එම 

ශ ුවේපත  ිබුරාට පසුව විපෂ මය ඇතු ක අපි ඔෂ ශ  ටම ශේ 

ුින වා ච්ඡා  ජන්න පු කවන්.  [සාධා කිරීමෂ ]   

 
ගුණ චමින්ද වි වේසිරි මතවා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ු බ අුමිතිතුමා කිේවා 

වාශඉ, විශ  මශයන්ම අපිත් ඒ වේසන්ධශයන් ශයෝකනාවෂ  

 ජන්න ඕනෑ. පසුගිය ය  පා න රඩලඩුව තුළ වීථාවජ නිශයෝු 

ශප තට ශේ  ාජරා ඇතුළත්  ශළ  ජනි ර වික්රමල්ං  මිතිතුමා. ඒ 

තුළ තිබුණු විනිවිදභාවය  ජ ා එදා වි ා  වි  ශ  ටවෂ   ළා. 

්තින් දින් ඒ වීථාවජ නිශයෝු අත්හිශටේවාම යේ කුතු  යෂ , 

වි යෂ  ඇතිශවනවා, ශේවා වවන් කිරීම වඳ ා තමයි ශේ  ටයුතු 

 ජන්ශන්  කිය ා. එශව  අත්හිුවවන්ශන් නිතිව වීථාවජ 

නිශයෝුව  තිශසන විධියට  ටයුතු  ළා නේ කිල් ුිටදෙවෂ  

නි ි ශන්, ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි.  

 
ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ වේසන්ධශයන් ශේ ශවනශ  ට ක්රියා  ජමින් ල්ටිනවා. ු බ 

 ථානාය තුමා ඊළඟ වභා වාජශේ දීප ඒ  ටයුතු නිල් ශ ව ශේ 

වභාවට දිනුේ ශදයි. [සාධා කිරීමෂ ]   
 

ගුණ ජ්යන්ව ාමරවීර මතවා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ු බ  ෂ මීමන් කිරිඇ ර  

මිතිතුමා වඳ න්  ළා, ශ ෝ්  එශෂ  ශ ෝ ජකශේ  ගිණුේ පිළිසඳ 

 ාජ  වභාශේ වභාපතිව බ ව ශයන් විපෂ මශේ  මන්ත්රීව බන් 

ල්ටිනශ  ට තමයි ඇමතිව බ සී බශවන් ්න්ශන් කිය ා. එශ ම 

ශදයෂ  නි ි. වර්තමානශේ  ශ ෝ්  එ ත්, ඒ වාශඉම ජකශේ  

ගිණුේ පිළිසඳ  ාජ  වභාවත් ශ  ඳින් ශමශ යවනවා කියන එ  

දින් අපි  වු බත් පිළිුන්නවා.  
 

ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔේ, ඒ   රි. 
 

ගුණ ජ්යන්ව ාමරවීර මතවා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඊට ශපජත් පූර්වාදර්  ඕනෑ තජේ තිශසනවා. ඩිේ වනරශව  ජ 

හිටපු මන්ත්රීතුමාත් ශේවා ශ  ඳින් ශමශ යවාවා.  
 

 ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ නිවා තමයි ශේවා තවදුජටත්  ෂ තිමත්  ජ, තවත් 

විනිවිදභාවශයන්  ටයුතු කිරීමට අව ය වි  පිළිශවළ ශය දා 

තිශසන්ශන්.   
 

[සාධා කිරීමෂ ] ු බ  චරිත ශ  ජත් මිතිතුමා. 
 

ගුණ (මතාචාතාය) චරිව වතේර ක මතවා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொசிொியர்) சொித்த ரஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ු බ චමින්ද විශසල්රි 

මන්ත්රීතුමා කියපු  ාජරය වේසන්ධව මම ශප ඩි නිවිජදි කිරීමෂ  

 ජන්න ඕනෑ.  ඇත්තටම ශ ෝ්  එශෂ  වභාපති ම දිය යුත්ශත් 

රඩලඩු පෂ මයටද, විපෂ මයටද කිය ා වීථාවජ නිශයෝුව  නි ි. 

ඒ  විපෂ මයට ශදනවා කියා අපි වේමතයෂ  විධියට එ ඟ 

ශවනවා නේ, ඒ  ශවනම  ාජරයෂ . නමුත් එතුමා වඳ න්  ළ 

ශදයින් ජටට විජදි මතයෂ  යනවා, විපෂ මයට තිශසන එ ෂ  අපි 

අජශුන තිශසනවා කිය ා. ඔය කියන්ශන් ජකශේ  මුද ර පිළිසඳ 

 ාජ  වභාවට වේසන්ධ  ාජරයෂ  මිව, ශ ෝ්  එ  ුින 

ශන ශවයි. ශ ෝ්  එශෂ  වභාපති ම විපෂ මයට අදාළව තිබුරා 

නේ, මම කිල්ම ශව ාව  එහි වභාපති ම භාජ ුන්ශන් නි ි.  

 
ගුණ ව්ෂ.පී.එා්. කුමාරසිරි මතවා 
(ைொண்புைிகு ரக.பி.எஸ். குைொரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, - 
 

ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

කියන්න, ු බ මන්ත්රීතුමා. 
 

ගුණ ව්ෂ.පී.එා්. කුමාරසිරි මතවා 
(ைொண்புைிகு ரக.பி.எஸ். குைொரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි,  චමින්ද විශසල්රි මන්ත්රීතුමා 

කියන  ාජරාවට අපි එ ඟයි, චරිත ශ  ජත් මිතිතුමා ශ ෝ්  එ  

561 562 



පාර්ලිශේන්තුව 

 රියා ාජව ශමශ යවන්ශන් නිත්නේ.  ිසියි  අපි පි ිදිලිව 

දන්නවා, චරිත ශ  ජත් මිතිතුමා - [සාධා කිරීමෂ ] 
 

ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ  ඳයි, අපි- [සාධා කිරීමෂ ] ු බ වමන්ප්රිය ශ  ජත් 
මන්ත්රීතුමා, ඔසතුමා  කියන්ශනත් ශේ  ාජරය ුිනද  

 
ගුණ ාමන්ප්රිය වතේර ක මතවා 
(ைொண்புைிகு சைன்பிொிய ரஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ශේ වේසන්ධශයන් ඊශේ ත් 

 ථා  ළා. ඇත්තටම ශේ  විු මෂ  ශන්. [සාධා කිරීමෂ ] 

 
ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ාජ  වභා ුින තවදුජටත් වඳ න් කිරීම අව ය නි ි.  

 
ගුණ රනි ර වික්රමසිහත මතවා 
(ைொண்புைிகு ரணில் ெிக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, අද අපිට හිටපු පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රී ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ අභාවය පිළිසඳ 

ශ ෝ  ශයෝකනාව ුින  ථා  ජන්න තිශසනවා. අපි ්ෂ මනින් ඒ 

 ටයුත්ත රජේභ  ජමු.  

 
ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ  ඳයි. ඊට  ලින් අපි ශපත්වේ පිළිුන්වන අවවීථාවට 

ශය මු ශවමු. ු බ බුේධි  පතිජර මිතිතුමනි, ඔසතුමාශඉ 

ශපත්වම ්දිරිපත්  ජන්න.  

 
ගුණ බුද්ධික පතිරර මතවා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ශපත්වම ්දිරිපත්  ජන්න 

 ලින් මම ඔසතුමාශුන් ශ ටි ශව ාවෂ  ් ර ා ල්ටිනවා.  

 
ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ාජ  වභා ුින  ථා  ජන්න අව ය නි ි, ු බ මන්ත්රීතුමා.  

 
ගුණ බුද්ධික පතිරර මතවා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
Sectoral Oversight Committees වේසන්ධ  ාජරශේ දීප අපි 

ඔසතුමාශුන් ් ර න්ශන් ශමච්චජයි. ු බ අුමිතිතුමනි, 

ඔසතුමාත් දන්නවා, Sectoral Oversight Committeesව ට 

ඇමතිව බ වේසන්ධ ශන වන සව. 

 
ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ු බ බුේධි  පතිජර මන්ත්රීතුමනි, ඒ ුින අපි වා ච්ඡා  ළා 

ශන්  

ගුණ බුද්ධික පතිරර මතවා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ඇමතිව බ ඒවාට වේසන්ධ ශවන්න ඕනෑ. නිත්නේ ඒශ න් 

ප්රශයෝකනය ුන්න සි ි. මන්ත්රීවජශයකු වභාපති පුුවශේ වාඩි 

වුරාට නි ධාරින් ුරන් ුන්ශන් නි ි. එම නිවා ඒ ට යේ 

ක්රමශේදයෂ   දන්න ඕනෑ. 
 

ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

  ඔසතුමාශඉ ශපත්වම ්දිරිපත්  ජන්න, ු බ මන්ත්රීතුමා.  

 

වප කාපත 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගුණ බුද්ධික පතිරර මතවා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ුා ර , ත ංු ර , 

ම රු ර , 7  ණුව, අං  26 දජන වීථානශයහි පදිංචි 

අයි.එේ.ශෂ .රර්. වනරවර්ධන ශමශනවියශුන්  ිබුණු ශපත්වමෂ  

මම පිළිුන්වමි. 
 

ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ු බ ශ   ාන් ජත්වත්ශත් මිතිතුමා - [වභා ුර්භය තුළ නිත.] 
 

ගුණ අනුරාධා ජ්යර කන මතවා  
(ைொண்புைிகு அனுரொத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, මම ප ත වඳ න් ශපත්වේ 

ශද  පිළිුන්වමි.  

(1)  මිණිෂ හින්න, වළ , ශප  ර අඹ  ශ  ුවව, අං  96/1 දජන 
වථීානශයහි පදිංචි ඩී.එේ.යූ.පී. දිවානාය  ම තාශුන් 
 ිබුණු ශපත්වම; ව  

(2)  ම නුවජ, ධර්මාශ ෝ  මාවත, අං  147/4 දජන 
වථීානශයහි පදිංචි ශෂ .පී. විලි න්නශඉ ම තාශුන් 
 ිබුණු ශපත්වම. 

 

ගුණ මධුර විවානවප මතවා 
(ைொண்புைிகு ைதுர ெிதொனரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ශ ෝට්ශට්, ඇතු ර 

ශ ෝට්ශට්, අංුේපිටිය පාජ, අං  50/5 දජන වීථානශයහි පදිංචි 

පී.ටී. කයවර්ධන ම තාශුන්  ිබුණු ශපත්වමෂ  මම පිළිුන්වමි.  
 

ඉදිරිප ක කරන ලද වප කාපත  මතජ්න වප කාපත ළිබඳ ක කාරක 
ාවාවට පිවරිය යුතු යයි නිවයෝග කරන  ලදී. 

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 

 

ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

2022 ජුනි 02 විනි දින පවත්වන  ද පාර්ලිශේන්තු  ටයුතු 

පිළිසඳ  ාජ  වභා රැවීමශේදීප තීජරය  ළ පරිදි, අද දිනට 

නියමිත වාචි  පිළිතු බ අශ් ෂ මා  ජන ප්ර ීන ශවනත් දිනය ට 

ශය මු  ජනු  ිශේ.  

563 564 

[ු බ ශෂ .පී.එවී. කුමාජල්රි ම තා] 
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පාතාලිවපතන්තුවේ රැා්වීපත 
பொரொளுைன்ற அைர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගුණ දිවන් ් ගුරවතාධාන මතවා 
(ைொண்புைிகு திரனஷ் குணெர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, මා ප ත වඳ න් ශයෝකනාව 

්දිරිපත්  ජනවා: 

එපාර්ලිශේන්තුශේ වීථාවජ නිශයෝු 8හි විධිවිධානව  ව  2022 

කනවාරි 19 දින පාර්ලි ශේන්තුව විල්න් වේමත  ජන  ද ශයෝකනාශවහි 

කුමෂ  වඳ න්ව තිබුර ද, අද දින රැවමීේ පිවිත්ශවන  ා  ශේ ාව 

පූ.භා. 10.00 ල්ට අ.භා. 12.30 දෂ වා ද, අ.භා. 1.30 ල්ට අ.භා. 5.30 දෂ වා 

ද විය යුතු ය. අ.භා. 5.30ට  ථානාය තුමා ප්ර ීනය ශන විමවා 

පාර්ලිශේන්තුව   ර තිබියයුතු ය.එ 
 

ප්ර ්නය විමාන ලදින්  ාවා ාපතමව විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

වපෞද්ගලික මන්ත්රීන්වප පන ක වකම්පතප ක 
தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

ාවීර පදනම (ාහා්ාාගව කිරීවපත) පන ක වකම්පතපව 
சவீர ைன்றம் (கூட்டிமணத்தல்) சட்டமூலம் 
SAWEERA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 

ගුණ (වපතජ්තා) ප්රදී්  ඳුගවගොඩ මතවා 
(ைொண்புைிகு (ரைஜர்) பிரதீப் உந்துதகொட)  

(The Hon. (Major) Pradeep Undugoda) 

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, මා ප ත වඳ න් පනත් 

ශ ුවේපත ්දිරිපත්  ජනවා: 

එවමජ පදනම වංවීථාුත කිරීම වඳ ා වා පනත් ශ ුවේපත ්දිරිපත් 

කිරීමට අවවජ දිය යුතු ය.එ 

 

ගුණ අනුප පා්කුව ර මතවා 
(ைொண்புைிகு அனுப பஸ்குெல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  
 

විසින් ා්ිකර කරන ලදී 
ஆரைொதித்தொர். 

Seconded. 
 

ප්ර ්නය විමාන ලදින් ාවා ාපතමව විය. 
පන ක වකම්පතපව ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්  එය 

මුද්රරය කිරීමට නිවයෝග කරන ලදී. 
 

වාතාවා කිරීම ාකතා 52(6) වන ා්ාාවර නිවයෝගය යටව ක පන ක 
වකම්පතපව ක්රීඩා තා වයෞවන කටයුතු අමාවයතුමා වවව පවරන ලදී. 

 

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

சட்டமூலம் நிமலக்கட்டமள இல. 52(6)இன்படி 

ெிமளயொட்டுத்துமற ைற்றும் இமளஞர் ெிெகொர அமைச்சருக்கு 

அறிக்மக தசய்யப்படுதற்கொகச் சொட்டப்பட்டது. 
  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be 

printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to 
the Minister of Sports and Youth Affairs. 

 

ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

හිටපු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමාශඉ අභාවය පිළිසඳ ශ ෝ  ශයෝකනාව ්දිරිපත් කිරීම, 

ු බ වභානාය තුමා.   

  

ව ෝක ප්රකා ය: ගුණ අමරීරතාති අතුවකෝරළ 

මතවා 
அனுதொபத் தீர்ைொனம்: ைொண்புைிகு 

அைரகீர்த்தி அதுரகொரல 
VOTE OF CONDOLENCE: HON. AMARAKEERTHI 

ATHUKORALA 
 

[පූ.භා. 10.17] 

 

ගුණ දිවන් ් ගුරවතාධාන මතවා (රාජ්ය පරිපාලන  ා්වවද්  

කටයුතු  පළා ක ාවා තා පළා ක පාලන අමාවය ාත 

පාතාලිවපතන්තුවේ ාවානායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு திரனஷ் குணெர்தன - தபொது நிருெொக, 

உள்நொட்டலுெல்கள், ைொகொண சமபகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்சி 

அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப முதல்ெரும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Public 
Administration, Home Affairs, Provincial Councils and 
Local Government and the Leader of the House of 
Parliament) 

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ශ්රී  ං ා පාර්ලිශේන්තුශේ 

ු බ මන්ත්රීවජයකු ශ ව  ටයුතු  ළ ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමා ්තා නි තමාීත, කනතා හිත ාමී, ශප දු කනතාවශඉ 

දියුණුව පිණිව  ටයුතු  ළ මන්ත්රීවජශයෂ . එතුමා තමන්  සා 

ුත් අත්දිකීේ වේභාජය  ජ ා ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ  

කනතාවට පමරෂ  ශන ව, වමවතී අධයාපන ෂ ශම ත්රයටත් වි ා  

ශව වාවෂ   ළා. විවිධ ම කන වංවිධාන වමඟ එෂ ව, අශ්  ජශට් 

 ෘෂි  ර්මාන්තය දියුණු කිරීමට එතුමා දිඩි  ිපමශමන් වි  

 ළා. ඒ වඳ ා එතුමා තුළ ශ  කු අධිමීඨානයෂ   ා ඕනෑ මෂ  

තිබුරා.  

ශ්රී  ං ා ශප දුකන ශපජමුර පෂ මශයන්, ශප ශළ න්න බව 

මිතිවජර දිවීත්රිෂ  ශයන් පාර්ලිශේන්තුවට ශත්රී පත්ම ශමම 

ඳත්තරීතජ වභාව නිශයෝකනය  ළ හිටපු පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවජශයකු වා ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා කුරි බ 

ඝාත යින් විල්න් අමානුෂි  ශ ව වද ටම අප අතරින් ශවන් 

 ජනු  ිබුවා. එතුමාශඉ විශයෝව පිළිසඳව ශ ෝ ය පළ කිරීශේ 

ශයෝකනාව මා ශේ අවවීථාශේදීප ු බ වභාවට ්දිරිපත්  ජනවා.  

ශ්රී  ං ා පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීවජශයකු ශ වත්, තම 

පෂ මශේ  නාය යා ශ වත්, අශ්  ජශට් කනාධිපතිවජයකු  ා 

අග්රාමාතයවජයකු  ිටියට  ටයුතු  ළ ු බ මහින්ද ජාකපෂ ම 

මිතිතුමාට සුස පතා අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා යළි තම ුේ 

ප්රශේ ය  ජා ුමන්  ජමින් ල්ටියදීප නිට්ටුවශේදීප ශේ කුරි බ 

ඝාතනයට  ෂ  වුරා. ශේ කුරි බ ඝාතනය 'ප්රකාතන්ත්රවාදීප නව 

වමාකයෂ ' යියි කියා ුන්නා ශවවී මුහුණු ාජයන් විල්න්  ළ සව 

දින් මු ක ජටත්, ශ  වත් දන්නවා. එම අවවීථාශේදීප එතිනට 

පිමිශරන්නට රජෂ ම   මුදාවට - මුදා ස ඇණිව ට- 

විශ  මශයන් ශප ලීල්යට ශන  ිකි වුරා. ඒ නිවා මිනිවී වනර 

ධර්මශයන් පිරි අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා කුරි  බ ශ ව 

ඝාතනය  ජනු  ිබූ සව එතුමාශඉ අභාවය පිළිසඳ ශ ෝ  

ශයෝකනාව ශේ අවවීථාශේදීප  ශේ ු බ වභාවට ්දිරිපත්  ජමින් 

මම වඳ න්  ජන්න  ිමිතියි.  

565 566 



පාර්ලිශේන්තුව 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා 1964 ශදවිේසර් මව 23විනි 

දින අදෙත්ුම ප්රශේ ශේ දීප කන්ම  ාභය  ිබුවා. ශජෝේපි 

අතුශ ෝජළ මිතිතුමාත්,  ම ාවතී අතුශ ෝජළ මිතිනියත් ු බ 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ ශදමේපියන්. එතුමා අදෙත්ුම 

මධය ම ා විදයා ශයන් මූලි  අධයාපනයත්,  ශ  ළඹ තර්වීටන් 

විදයා ශයන් ඳවවී අධයාපනයත්  සා ශ්රී  ං ා විවෘත 

වි ීවවිදයා ශයන් ්ංරීල් භාමාව පිළිසඳ ඩි් ශ ෝමාවෂ ද හිමි  ජ 

ුත්තා.  ශභෞති  විදයා අං ශයන් ඳවවී ශපළ  ිදෑරීශමන් පසු 

ලිපි  බවකු ශ ව වශත ව රයතනයට සිුගණු එතුමා ශත ු 

ුස ා  ළමනා  බශවෂ  දෂ වා ඳවවී මේ  සන්ශන් වශත ව 

රයතනය තුළ අවු බදු 23ෂ  පමර ශව වය කිරීශමන් අනතු බවයි.  

2007 වර්මශේ  ල්ට ් ේ වංවර්ධන නිශයෝකය ඇමිතිවජයාව 

ල්ටි චන්්රල්රි සූරියරජච්චි මිතිතුමාශඉ  ාර්ය මඩල  ශේ   එතුමා 

 ටයුතු  ළා. එතුමා  සා තිබුණු අත්දිකීේ වේභාජය, විදයාශේ 

දිනුම ශභෞති  විදයාශේ පසුබිම  ා එෂ  ජ ජකජට කනතාවශඉ  

ජීවිතය නඟා ල්ුවමශේ ව  අ රින් පිරිණු ජටෂ  ශු   නිඟීශේ 

ඳතුේ ස ාශප ශජ ත්තුව  ජා යෑමට  ටයුතු  ජන්නට එතුමාට 

පු කවන් ම  ිබුරා.    

ශප ශළ න්න බශේ ප්ර ට වයාපාරි යකු වා ශතෝමවී ල් රවා 

මිතිතුමාශඉ දියණිය  වන මා ීත මිතිනිය වමඟ 2000 වර්මශේ  

කනවාරි මව 13 වන දින එතුමා විවා  වුරා. එම ශදපළට 

රදජණීය පුත්ර ජත්නයෂ   ිබී තිශසනවා.  ඒ පවුශ ර ල්යදෙශදනාට 

ශේ අවවීථාශේදීප අශ්  ශ ෝ ය පළ  ජනවා.  

2008 වවශර් මුලින්ම ඳතු බමිද පළාත් වභාවට මනාප 

13,000ෂ  ශුන  ශත්රී පත් වා එතුමා ම කනතාව ශවනුශවන් ම ත් 

ශමශ යෂ  ්ුව  ළා. ්න් පසුව 2012 දීප පිවති පළාත් වභා 

මිතිවජරශයන් එතුමා ශදවිනි වජටත් පළාත් වභාවට ශත්රී 

පත්වුරා.  වේබුේධ  ාවනශේ  වංවර්ධනයටත්,  ෘෂි  ාර්මි  ව  

අනය ෂ ශම ත්රව  විඩිදියුණු කිරීේ වඳ ා  විවිධ යටිත  ප සු ේ  

වහිත වංවර්ධන ශයෝකනා ක්රියාත්ම  කිරීමත්, අඩු රදායේ ාන්න්, 

ජර වි බවන්, රසාධිත පුේු යන් වඳ ා රධාජ ව  ඳප ජර 

 සා දීපමත් එතුමා අතින් ල්දු වා සුවිශ  ම වමාක වත් ාජ අතජ  ිපී 

ශපශනනවා.  

2020දීප පාර්ලිශේන්තු ම  මිතිවජරය කයග්ර රය  ජමින් 

ශප ශළ න්න බ දිවීත්රිෂ  ශයන් ශ්රී  ං ා ශප දුකන ශපජමුශඩල 

මන්ත්රීවජයකු ශ ව පාර්ලිශේන්තුවට ශත්රී පත් වා එතුමා මීට 

මාවය ට ශපජ, එනේ මියි නවවිනි දින නිට්ටුවශේදීප අමානුෂි  

ත්රවීතවාදීප  වා ල් යන් අතින් ඝාතනයට  ෂ වන ශතෂ  ම ශප දු 

ම කනතාවට ම ත් ශමශ වජෂ  ්ුව  ජමින් ල්ටියා. මිය යන විට 

එතුමා 58වන විශයහි පසු වුරා. ජකජට කනතාවටත්, ශ්රී  ං ා 

වමාකයටත්, ශේ පාර්ලිශේන්තුවටත් තවත් දිවන  ා යෂ  ශව වය 

 ජන්නට එතුමාට වයව තිබුරා. ශප ශළ න්න බව කනතාවටත්, 

විශ  මශයන්ම ශප ශළ න්න බව කනතාවශුන් එ ාට ශු වී 

ජශට්ම  ෘෂි  ාර්මි  ශු වි කනතාවට  සාදිය  ිකි  ිම 

 ෂ තියෂ  ම  සා දීපම වඳ ා  ටයුතු කිරීශේ ඕනෑ ම එතුමාට 

තිබුරා. එතුමා ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදීප නිතජ  ළ  ථාවලින් අපට 

එය  ිඟී ගියා.   

එතුමා මන්ත්රීවජශයකු ශ ව අවු බේදයි, මාව නවයයි, දින 

 තජෂ  පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝකනය  ජමින් ශේ පා න ුමන් 

මශඉ නියිශළමින්  ටයුතු  ළා. 2022 මියි 09 වන දින 

එතුමාශඉ ජීවිතය අපට අහිමි  ජන ශතෂ ම වමවීත ශ්රී  ං ා 

ේමපය තුළ කනතාවශඉ විවිධ ප්ර ීනව  දීප  කනතාවට සුවි ා  

 යියෂ   සා ශදන්නට පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවජයකු ශ ව එතුමා  

 ටයුතු   ළා. අප අතරින් වමුුත් ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මන්ත්රීතුමා අශ්  ජශට් ශප දු කනතාවශඉ නිශයෝජිතයකු ශ ව 

පාර්ලිශේන්තුවට පිමිණිශේ  ඈත පිටිවජ පළාත  අශ්  

වංවී ෘතිය, ුශේ සුවඳ දිශනන මන්ත්රීවජයකු ශ වයි. එතුමා, 

ශන පිකිළිව නිඟී ල්ට ඒ කනතාව ශවනුශවන්   බණු කීමට  ිකි 

වා මන්ත්රීවජශයෂ . අපට එතුමාශඉ ප්රාර්ථනා  ්ුව  ජන්නට පු කවන් 

ශේයියි ල්තා අපි ඒ වඳ ා  ිප ශවනවා.  

එතුමාශඉ අභාවය පිළිසඳව ශේ ඳත්තරීතජ ු බ වභාශේ 

ශ ෝ ය පළ  ජන අතජ, එතුමාශඉ බිරිඳ, ජනිුග අතුශ ෝජළ  

පුත්රයා ඇතු ක ඥාතීන් ශවත ශමම ශ ෝ  පණිවු ය දිනුේ ශදන 

ශ ව ් ර ා ල්ටිමින්, එතුමා පිළිසඳ පාර්ලිශේන්තුශේ ශ ෝ  

ශයෝකනාව මා ්දිරිපත්  ජනවා. අද දිනශේ  අශ්  

අග්රාමාතයතුමාත්, හිටපු කනාධිපතිතුමාත් එතුමාශඉ අභාවය 

ශවනුශවන් ශ ෝ ය ප්ර ා ය කිරීමට නියමිතයි.    

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ශේ අවවීථාශේදීප මම 

ඔසතුමාශුන් විශ  ම ් රලීමෂ   ජනවා. හිටපු අුමිතිතුමාත්, 

හිටපු කනාධිපතිතුමාත් ශේ  ාජරය දන්නවා. අපි REPPIA එ  

පිහිුවවන්න Bill එ ෂ  ශුනාවා. ඒ,  ානියට පත් වුණු 

ම කනතාවශඉ ශේ පළව ට වන්දි ශුමම වඳ ා. එය පසු 

 ා ශේ දීප Office on Missing Persons සවට පරිවර්තනය වුරා.  

 ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා පමරෂ  ශන ව 

එතුමාශඉ රජෂ ම  භටයාද ඝාතනය  ජනු  ිබුවා, ු බ 

නිශයෝකය  ථානාය තුමනි. එදා ඒ වමඟම, ඒ ශම ශ  ශත්ම 

 ං ාව පුජා ල්ටින  ප්රාශේය ය වභා වභාපතිව බන්ට, මන්ත්රීව බන්ට 

ව  ශේ පා න ව ශයන් ජකයට හිතවත්ව හිටපු අයට එ ර ය 

ස ා, වි සුේව ුත ඝාතන අජමුණු  ජශුන  ටයුතු  ජන්න 

දිරූ ඒ ඳත්වා ය වාර්ථ  ශන වුරත්, ඔවුන්ශඉ ශුව ර-

ශද ජව ර, ශේපළව ට  ානි ල්දු වුරා. ඔවුන්ශඉ ද බ  පවු ර 

වේපූර්රශයන්ම පී ාවට පත්  ළ ඒ අමානුෂි  ක්රියාවලිය  

පිළිසඳව ශව යා ස න්න පත්  ජ තිශසන  මිුවවට අතිශර් ව, 

ශේ පනත් යටශත් ව ාම ඒ අයට  වන්දි  සා දීපමට පාර්ලිශේන්තුව 

ව ශයන් මිදි ත් වන ශ ව ු බ  ථානාය තුමාශුන් ශේ 

අවවීථාශේ මම ් ර ා ල්ටිනවා.    

 ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා ශඉ බිරිඳටත්, ජනිුග 

අතුශ ෝජළ පුතණුවන්ටත්, ඥාතීන්ටත් ශේ ඳත්තරීතජ වභාශේ 

ශ ෝ ය පළ  ජ ල්ටිනවා. අවවාන ව ශයන්, එතුමාට නිවන් සුව 

 ිශේවායි කියා මම ප්රාර්ථනා  ජනවා.    

 

ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ු බ වභානාය තුමනි, ඔසතුමා දින් වා   ාජරාව මම ු බ 

 ථානාය තුමාශඉ අවධානයට ශය මු  ජන්නේ.  

මීළඟට, ු බ විපෂ ම නාය තුමා.  

 
[පූ.භා. 10.27] 

 

ගුණ ාිත ක වප්රේමදාා මතවා (විුණද්ධා පාතා ්වව  

නායකතුමා)  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்ெர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ශේ වභාශේ  ටයුතු  ළ 

දිවංුත අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාට ල්දු වුණු ේශ රච්ඡ 

ක්රියාව අපි දකින්ශන්, ම කන නිශයෝජිතයකු ඝාතනය  ළ ත්රවීත 

ක්රියාවෂ   ිටියටයි. ඝාතන වංවී ෘතිය, හිරි ිජ කිරීේ, ල්වි ර 
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[ු බ දිශන්මී වනරවර්ධන ම තා ] 
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ප්රකාව -ම කන ප්රකාව- තළා ශපළා දිමීේ අනිවාර්යශයන්ම 

ශේ පා න වංවී ෘතිශයන් සි ිජ විය යුතුයි. අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ ඝාතනය, ඒ ේශ රච්ඡ ක්රියාව, ඒ ත්රවීත 

ක්රියාව අපි තජශේ  ශ ළා දකිනවා. ඒ වාශඉම එතුමා අභාවයට පත් 

වුණු දිනය අපි දකින්ශන් අශ්  ජශට්   ක පි ර මෂ  ඇති  ජපු 

දිනයෂ   ිටියටයි. ඒ  අපි දකින්ශන් කාති    ක දිනයෂ  

 ිටියටයි. එදා, මර්දනය, වනටි සිට ශේ පා නය, පිලිවීසීේ, ගිනි 

තිබීේ, ප ජ එ ර  කිරීේ විනි ප්රචඩල ත්වය ්වීමතු වුණු දවවෂ .  

ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ අභාවය පිළිසඳ 

ශ ෝ  ශයෝකනාව ්දිරිපත්  ජ ඇති ශේ ශම ශ  ශත් මා 

විශ  මශයන්ම වඳ න්  ළ යුතුයි, එතුමා ශප ශ  න්න බව 

දිවීත්රිෂ  ශේ  වේසන්කර ජර  මිුවශේ වභාපතිවජයා  ිටියටත් 

ම කන ඡන්දශයන් පත් වුර පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවජශයෂ  

 ිටියටත් එම දිවීත්රිෂ  යටත්, ඒ කනතාවටත් ්ම ත් ශව වාවෂ  

 ජන්නට ඳත්වා  දජපු පුේු යකු සව. එතුමා  ා යෂ  පුජාවට 

පළාත් වභාව නිශයෝකනය  ජමින් කනතා ශව වා ෂ ශම ත්රය තුළින් 

ම කන ශව වයෂ  ්මීට  ජපු කනතා නාය ශයෂ . කනහිත ාමී, 

කනතාවාදීප ුමනෂ  යමින් ම කන ශව වාශේ නිජත වා ු බ 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ අභාවය පිළිසඳව අශ්  

ස වත් වංශේුය,  නුාුවව ශේ අවවීථාශේ පළ  ජ ල්ටිනවා.  

විශ  මශයන්ම එතුමාශුන් අභාවය නිවා ශ ෝ යට පත් 

එතුමාශඉ දයාසජ බිරිඳ මා ීත අතුශ ෝජළ මිතිනිය, ජනිුග 

අතුශ ෝජළ පුතණුවන් ඇතු ක එම පවුශ ර ල්යදෙශදනාට වමගි කන 

ස ශේුශේ ත්, වමගි කන වන්ධානශේ ත් වාති ය වංශේුය පළ 

 ජ ල්ටිනවා.  ශේ අවවීථාශේදීප අපි එතුමාට නිවන් සුව ප්රාර්ථනා 

 ජනවා, ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි. 

වීතුතියි. 

 
[පූ.භා. 10.32] 

 

ගුණ රනි ර වික්රමසිහත මතවා (අ්ාමාවය ාත මුද ර  රතාිකක 

ා්ාායීකරර ාත ජ්ාතික ප්රතිප කති අමාවයවරයා)  
(ைொண்புைிகு ரணில் ெிக்கிரைசிங்ஹ  - பிரதை அமைச்சரும் நிதி, 

தபொருளொதொர உறுதிப்பொடு ைற்றும் ரதசியக் தகொள்மககள் 

அமைச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Prime Minister and 
Minister of  Finance, Economic Stabilization and National 
Policies) 

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි,  ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මන්ත්රීතුමාශඉ අභාවය පිළිසඳ ශ ෝ  ශයෝකනාව අද ශමම ු බ 

වභාවට ්දිරිපත්  ජ තිශසනවා. මමත්  ිමිතියි, එතුමා ුින 

වචන කිහිපයෂ   ථා  ජන්න. 

ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා මට දින  ුගනාුන්න 

 ිබුශඩල ්තා සු ක  ා ය ට ් තදීපයි. එතුමා පාර්ලිශේන්තුවට 

රශේ 2020 වවශර්. මම ශමවජ පාර්ලිශේන්තුවට රශේ 2021 

වවශර්. මම හිතන්ශන් නි ි, ශදවතාව ට ව ා මට එතුමා එෂ   

 ථා  ජන්න අවවීථාව  ිබුරාය කිය ා.  එතුමා නි ඬ 

පුේු ශයෂ . වාමානයශයන්  ඩල ායමෂ  එෂ   ්න්නවා නේ 

 ථා ශන  ජන පුේු යා තමයි, අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මන්ත්රීතුමා. අප අතජ ශ ටි  ාලීන වේසන්ධතාවෂ  තිබුශඩල. 

එතුමාශඉ ඝාතනය එතුමාශඉ පවු ට විතජෂ  සීමා වුණු 

ප්ර ීනයෂ  ශන ශවයි. ඒ ඝාතනය පාර්ලිශේන්තුවටම එ ර   ළ 

ප ජෂ   ිටියටයි අපි ව  න්ශන්. අශ්  මන්ත්රීවජශයෂ  ඝාතනය 

 ජනවා නේ එය ශේ පාර්ලිශේන්තුවටම ඇති වන ප්ර ීනයෂ . 

ළඟදීප බ්රිතානය පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීව බ ශදශදනකු ඝාතනය 

 ළා. ශකෝ ශ  ෂ වී මිතිනියව සුදු කාතිවාදිශයෂ  ඝාතනය  ළා. 

වර් ශේවිේ ඇශමවී මන්ත්රීතුමා තමන්ශඉ මන්ත්රී  ාර්යා ශේ  

ල්ටියදීප ්වී ාේ අන්තවාදිශයකු ඇවි ර ා එතුමාට පිහිශයන් 

ඇන ා ඝාතනය  ළා. ඒ ඝාතන ශද ම බ්රිතානය 

පාර්ලිශේන්තුවටම විදුණු ප ජෂ   ිටියටයි ඒ අය වි කුශේ. 

රඩලඩු පෂ මශේ  ව  විපෂ මශේ   ප්රධාන පෂ ම ශද ට ශේ අය 

අයිතියි. 

අපිත් ව  න්ශන් ශේ ඝාතනය අශ්  පාර්ලිශේන්තු ක්රමයට 

විදුණු ප ජෂ   ිටියටයි, ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි. ඇයි, 

ශේ ඝාතනය ල්දු වුශඩල  ඇයි, එතුමාව පාශර් ඇදශුන ගිහින් ඒ 

විධියට මි බශේ  ඇයි, රජෂ මාවට ල්ටි ශප ලිවී නි ධාරියා 

මි බශේ   වුද ඒ   ශළ   ඒ ුින විභාු  ජශුන යන නිවා 

මම ඒ ුින විඩිය  ථා  ජන්න යන්ශන් නි ි. ඒත් ශේ 

අවවීථාශේදීප, මිය ගිය අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා ුින 

පමරෂ  ශන ශවයි, එම ල්ේධිශේ දීප ප ජ ෑේව ට  ෂ වා අශනෂ  

අය ුිනත්  ථා  ජන්න තිශසනවා.  මම විශ  ම ඳනන්දුවෂ  

දිෂ වාවා, කුමාජ ශව රුම මන්ත්රීතුමාට වුණු ල්ේධිය ුින 

ශ  යන්න. ශම  ද, මම එතුමා ුින ශ  ඳින් දන්නවා. එතුමා 

මශඉ මිත්රශයෂ . ඇයි, එතුමාට ඒ ල්ේධිය වුශඩල  එතුමා තමයි 

ශුෝඨාභය ජාකපෂ ම කනාධිපතිතුමාට ශුදජ යන්න කියපු පළමු 

පුේු යා. ශවන  වු බවත් ශන ශවයි. ඔහු එතුමාශඉ ප්රල්ේධ 

වි බේධවාදිශයෂ . එතුමාව වා නශයන් එළියට අජශුන ප ජ දීප 

තිශසනවා. මම ඒ වේසන්ධ ල්යදෙ   බණු ශව යාශුන තිශසනවා. 

ශ ෝමාුම ප්රශේ ශේ  අය එවිනි ප ජදීපමෂ  ල්දු  ජ නි ි. ඒ අය 

තමයි එතුමාව ශේජාුත්ශත්. පිටින් පිමිණි පුේු ශයෝ තමයි 

ප ජ දීපම  ජ ා තිශසන්ශන්. දින් ඒ අය  ුගනා ුනිමින් යනවා, 

ශප ලීල්ය. කිහිප ශදශනකු අත්අ ංවනවට අජශුනත් තිශසනවා. 

වම ජ අයශඉ Facebook ගිණුේ ශස  බ ඒවා. ්තින් ඒ තමයි 

ශුෝඨාභය ජාකපෂ ම කනාධිපතිතුමාට පළමුශවන්ම වි බේධ වුණු 

පුේු යාට  ළ ශේ.   

ඊළඟට, තව ශස ශ ෝ ශදනකුශඉ ශුව රව ට ුිහුවා; ගිනි 

තිේසා. අපි හිතුවා, ුශේ මිනිවීසු ඇවි ර ා ශේවා  ළාය කිය ා. 

ඒත් මම හිතන විධියට විභාු ුරනාව දීප දින ුන්න  ිබී 

තිශසනවා, ඒ  ුශේ අය ශන ශවයි, පිට අය සව. මට ුශේ වම ජ 

අය කිේවා. මට ඒ මන්ත්රීව බ රජෂ මා  ජන්න වි ෂ  නි ි, ඒ 

ශු  ර න් විරැේදෂ   ජ තිශසනවා නේ.  අපි ශන ශවයි  පිට අය 

ඇවි ර ායි  ඒවා  ශළ  කිය ා ුශේ අය කිය ා තිශසනවා. අශ්  

ප්රාශේය ය වභා මන්ත්රීව බත්  කියා තිශසනවා, එඅපි එතිනට ගිශේ  

නි ි, පිටින් ඇවි ර ායි ශේ වි   ටයුත්ත  ජ ා තිශසන්ශන්එ 

කිය ා. එශ ම නේ ශම  ෂ ද ශමතිනදීප ල්දු වුශඩල  ශේ ුින 

අපෂ මපාතී පරීෂ මර  ජන්න තිශසනවා. ඒත්  ං ාශේ ඒ  

 ජන එ  ුින ප්ර ීනයෂ  තිශසනවා නේ, අපට පු කවන් පිටින් 

ශුන්වා ඒ ුින පරීෂ මර  ජවන්න. විශ  මශයන්ම ශප දු ජාකය 

මඩල ලීය පාර්ලිශේන්තු වංුමශේ  ම  ශ ර ේ වීටීවන් ට්විඉ 

මිතිතුමාට මම ලිය ා තිශසනවා, ඇවි ර ා  ශේ  ඔෂ ශ ෝම ුින 

විභාු  ජන්න, ශුෝ ර ශ  වී ල්ේධියත් විභාු  ජන්න කිය ා. 

ඒත් මන්ත්රීව බ ුින කියන්න, ශම  ෂ ද අපි ුත යුතු පියවජ   ඊට 

ශපජ දවශව ත් පාර්ලිශේන්තුව වට  ළා. අපට එළියට යන්න ්  

දුන්ශන් නි ි.  ශේ ල්ය ර  ුින වාර්තා  ජන්න කිය ා මම 

එතුමාශුන් ් ර ා ල්ටිනවා. මම ු බ  ථානාය තුමාටත් කිේවා, 

එතුමාට  ථා  ජන්න කිය ා. මම හිතන්ශන් එතුමා වමඟ හිටපු 

 ථානාය තුමාශුත් වේසන්ධතා තිශසනවා. අපි ඒ අය 

ශුන්ව ා ස ා ුනිමු.  එතශ  ට වීවාකරන වාර්තාවෂ   ිශසයි.  

ශප ලීල්ය ඒ ශවනශ  ට වි  ටයුතු අවවන්  ජන්න ඕනෑ. මට 

වම ජ මන්ත්රීව බ කිේවා,  දුජ ථන ුින ශව යන්න ඳවාවිශයන් 

්  දීප ා නි ි කිය ා. මම හිතන්ශන් නි ි ඒ ට ඳවාවියට, 

569 570 



පාර්ලිශේන්තුව 

ශප ලීල්යට යන්න ඕනෑයි කිය ා. රඩලඩුක්රම වයවවීථාශේ 4(c)  

වයවවීථාව යටශත්, පාර්ලිශේන්තුශේ ස ත  යටශත් 

 ථානාය තුමාට පු කවන්  යශ  ඉ, ශම බිශට ර රයතන 

ශදශෂ ම ප්රධාීතන් ශුනි ර ා ශමතිනට ඒ ශත ජතු බ  සා 

ශදන්න කියන්න. ශම  ද, ශේ  මන්ත්රීව බන්ට වේසන්ධ 

 ාජරයෂ . ්තින් ඳවාවියට ගිහින් අ න්න වුවමනා නි ි. 

ඳවාවිශයන් ඒ ට ්  ශන දුන්නා නේ විජදියි. නමුත් එතින 

 ි් ශපන්න අව යතාවෂ  නි ි.  ථානාය තුමාට පු කවන් ඒ 

ුින ක්රියා  ජන්න.  

ශේ වාශඉ අවවීථාව  අශ්  ල්රිත වන්ශන් අපි ඔෂ ශ ෝම 

එ ට එ තුශව ා අශ්   නුාුවව ප්ර ා  කිරීමයි.  ශමය රජේභ 

වුශඩල සඩල ාජනාය  මිතිතුමා ඝාතනය කිරීශමන් පසුවයි. 

සඩල ාජනාය  මිතිතුමා ඝාතනය කිරීම ුින එතුමාශඉ ප්රධාන 

වි බේධවාදීපන් ඔෂ ශ ෝම  නුාුව වුරා. එතුමාශඉ ුමන රජේභ 

වුශරත් එෂ වත් කාති  පෂ මය වමඟයි.  පසුව ප්රධාන 

වි බේධවාදීපන් වුශඩලත් එෂ වත් කාති  පෂ මය. නමුත් ඒ 

ඔෂ ශ ෝම  නුාුව වුරා. ශම  ද, එතුමා කිල් අවවීථාව  

මිනිසුන්ශුන් පළි ුත්ශත් නි ි. ශමවිනි ල්ේධි හුඟාෂ  ඇති 

වුරා. මට මත යි,  ෂ මීමන්  දිර්ුාමර් මිතිතුමා ඝාතනය 

 ළාම, අපි ඔෂ ශ ෝම එ ට නිිනට ා එය ශ ළා දිෂ  ා. ඒත් 

එතුමාව විශේචනය  ජපු අය ්න්නවා.  ඒ තමයි, එ රටීටීඊ 

වංවිධානය. එ රටීටීඊ වංවිධානශයන් එතුමාව විශේචනය  ළා. 

ඒත් ශේ වභාශේ අශ්  වේප්රදාය ශමවිනි ල්ේධිව දි අපි ඔෂ ශ ෝම 

එ ට යන්නයි.  

අශ්  විපෂ ම නාය තුමා ඇතු ක පෂ ම, විපෂ ම මන්ත්රීව බ 

ඔෂ ශ  ම ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාශඉ අභාවය 

ශවනුශවන්  නුාුවව ප්ර ා   ළා. ඒත් එ  මන්ත්රීවජශයෂ  ඒ  

 ශළ  නි ි, ශේ ට අනුස  දුන්නා. ඒ යි මට   නුාුව. ු බ 

නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, මම කියවන්නේ මියි 20වන දා 

මාරෂ කියන් ජාකපුත්තිජන් ජාවමාණිෂ  ේ මිතිතුමා ශේ ු බ 

වභාශේ  ජපු ප්ර ා යෂ . එය එදින  ින්වාේ වාර්තාශේ වඳ න් 

වනවා. එතුමා කියනවා, එවිල්වන වංශ ෝධනය වාශඉ ජටට 

අහිත ජ ශේව රව ට ඡන්දය දුන් නිවා තමයි ශුව ර ගිනි තිේශේඑ 

කිය ා. ඒ කියන්ශන්, වි බේධ අද වෂ  තිශසන නිවා ශුව ර ගිනි 

තිේසා කියන එ යි. ඊළඟට එතුමා කියනවා, "2020 Budget එ , 

2021 Budget එ  කියන ශේ  ිම Budget එශෂ ම රර්ික  විජදි 

ප්රතිපත්ති තිබුරා. 2020, 2021 Budgets ශද ටම අත ඳවවීපු 

නිවා තමයි මිනිවීසු ශුව ර ගිනි තිේශේඑ කිය ා. කුමාජ ශව රුම 

මිතිතුමා ඒ ශේව ර ශම කුත්  ශළ  නි ි. ඊටත් පසුව එතුමා 

කියනවා, එකනතාව පාවා දීපම නිවා තමයි, ඒ කනමතය පාවා දීපම 

නිවා තමයි ඒ ශේ ඔයශු  ර න්ට වුශඩල කියන එ  මත  

තසාුන්නඑ කිය ා. එමත  තසාුන්නඑ කිය ා කියනවා. 

ශ  ශ  මද ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීවජශයෂ  එශ ම  ථා 

 ජන්ශන්   ෂ මීමන්  දිර්ුාමර් මිතිතුමා ඝාතනය  ජපු 

 ා ශේ  එතුමාව විශේචනය  ජමින්  ථා  ශළ  පිටතින්. ඒ, 

ශ  ටි වංවිධානශයන්. නමුත් දින් එය ශේ වභාව ඇතුශළ  

 ජනවා. ශම  ෂ ද ශේශෂ  ශත් බම  එශ ම නේ, ඒ ශුව ර ගිනි 

තියපු එ  එතුමා අනුමත  ජනවා ද  මිීත මජපු එ  එතුමා අනුමත 

 ජනවාද  කුමාජ ශව රුම මිතිතුමාට ු පු එ  එතුමා අනුමත 

 ජනවා ද  ශේ වභාශේදීප මම ඒ ප්ර ීන අ නවා. ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව වට  ජේදීප එතිනින් රපු මන්ත්රීවජශයෂ  කිේවා, 

එඅපට  ානියෂ  වුශඩල නි ිඑ කිය ා. ඊළඟ දවශව  ශපජුවුාමී 

වමාකවාදීප පෂ මශේ  කුමාර් වනරජත්නේ එෂ   ුත්ත 

ඡායාරූපයකුත් තිශසනවා. ශපජුවුාමී වමාකවාදීප පෂ මය 

ප්රකාතන්ත්රවාදීපව වි   ජන එ ට  වු බවත් වි බේධ නි ි. නමුත්, 

ඒශ න් පිට ගියා නේ  ශේ ද පාර්ලිශේන්තුශේ ල්දු ශවන්ශන්   

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, මම ඔසතුමාට කියනවා, 

්දිරි පාර්ලිශේන්තු වතිය අවවන් වනශ  ට ඒ මන්ත්රීතුමා 

 නුාුවව ප්ර ා   ජ ා ශේ ප්ර ා ය ් ර ා අවී ජ ුත්ශත් 

නිත්නේ, ු බ  ථානාය තුමාට කිය ා ඒ  ාජරය විභාු  ජ ා 

අදාළ  මිුවවට දා ා අපට වාර්තාවෂ   සා ශදන්න කිය ා. මම 

මීට ව ා දීපර්ඝ ව ශයන්  ථා  ජන්ශන් නි ි.  ිසියි,  ශේ වාශඉ 

ඒවා ශේ වභාශේ ල්දු ශවන්න සි ි. ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මන්ත්රීතුමාශඉ අභාවය පිළිසඳ ශ ෝ  ප්ර ා  ල්දු  ජන ශේ 

අවවීථාව මා ප්රශයෝකනයට ුත්ශත් ශේ  ාජරයත් ප්ර ා  

 ජන්නයි.  අවවාන ව ශයන්, අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මන්ත්රීතුමාට නිවන් විප  ිශේවායි කියා මම ප්රාර්ථනා  ජනවා. 

අශ්   නුාුවව එතුමාශඉ භාර්යාවටත්, පවුශ ර වාමාජි යන්ටත් 

දිනුේ ශදන ශ වත් මම ් ර ා ල්ටිනවා.  
 

ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ු බ අුමිතිතුමනි,  ඔසතුමා විල්න් මතු  ජන  ද  ාජරය 

පිළිසඳව විශ  මශයන් ශව යා ස ා  ටයුතු  ජන්න කිය ා ු බ 

 ථානාය තුමාට මම දන්වන්නේ. පාර්ලිශේන්තුශේ අප 

එකිශන ා විශේචනය  ජ ුිීතශමන් තමයි ශේ පාර්ලිශේන්තුව 

අප්රවාදයට  ෂ  ශව ා තිශසන්ශන්. ඒ  අප  ිශමෝම දන්නා 

ශදයෂ . අපශඉ වුකීේ නිල්යා ාජව ්මීට කිරීම අප  ිමශඉ 

වුකීමෂ   ිටියට මා දකිනවා. 
 

මීළඟට, පවීවන විධාය  කනාධිපති, ු බ මහින්ද ජාකපෂ ම 

මිතිතුමා. 
 

[පූ.භා. 10.41] 

 

ගුණ මහින්ද රාජ්ප්ෂ  මතවා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, මශඉ පාර්ලිශේන්තු ජීවිත 

 ා ය තුළ ම  මඟ මජා දිමුණු මන්ත්රීව බන් වෑශ න 

වංනයාව ශඉ අභාවයන් පිළිසඳ ශ ෝ  ප්ර ා  අවවීථාව ට මම 

ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදීප වේසන්ධ ශව ා තිශසනවා. නා න්ද 

එ ර ාව , සී.ම. වනරජත්න, ශකයජාස ප්රනාන්දුපු රශ ර, ද.මු. 

දවනාය  කියන මන්ත්රීව බ වාශඉම හිටපු අතිු බ 

කනාධිපතිවජයකු වා රර්. ශප්ර මදාව මිතිතුමාත් ම  මඟ මජා දිමුණු 

ශේ වභාව නිශයෝකනය  ළ නිශයෝජිතයන්. මිතිවජර 

වයාපාජය දීප මජා දිමුණු නා න්ද එ ර ාව   ිශජන්නට අශනෂ  

ල්යදෙශදනා එ රටීටීඊ ත්රවීතවාදින් විල්න් ම  මඟ මජා දිමුණු 

මන්ත්රීව බන් සව ශේ වභාව දන්නවා. වවජ 30ෂ ම ශේ වභාව 

නිශයෝකනය  ළ මන්ත්රීව බ පාශර් ගිශේ  මජර බිය අශත් 

තියාශුන. 70, 80, 90 ද   නිශයෝකනය  ළ මන්ත්රීව බන් 

 වු බත් ශේ සව දන්නවා ඇති. ත්රවීතවාදය වාශඉම ශේ ශප්ර මි 

කනතා වයාපාජය, එප්රාඑ, එ  ක සළ රදෙඑ වාශඉ වංවිධාන ශුනා 

න්මරය නිවා ශේ වභාව නිශයෝකනය  ළ මන්ත්රීව බන් පාශර් 

ගිශේ  මජර භශේ  සව අපි දන්නවා.  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, 2009 මියි 18වනදායින් 

පසුව ත්රවීතවාදය ශේ ජටින් තුජන්  ජ ා ම  මඟ මජර සය 

නිතිව යන්න පු කවන් ජටෂ  අපි  ිදුවා. නමුත් අද ඒ තත්ත්වය 

ශවනවී ශව ා. අද අප වනරානුවීමජරය  ජන ු බ අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා මියි 9වන දා ඝාතනය වුරා. ඒ ල්ේධියත් 

එෂ   ශේ වභාශේ ්න්න ශස ශ ෝ ශදශනකු අද පාජට සහින්ශන් 

ශ  කු අවදානමකින්.  

අද රර්ික  අර්බුදයෂ  තිශසන නිවා කනතාව තුළ ශේදනාවෂ , 

  කිරීමෂ  තිශසන සව ඇත්ත. ශේ වාශඉ අර්බුදය දීප කනතාව 

571 572 

[ු බ ජනි ර වික්රමල්ං  ම තා ] 
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විශජෝධතාව  ශයශදන සවත් ඇත්ත. නමුත් ඒවා මිීත මජන්න 

තජේ දුජදිු යන්ශන්, ශේශප ළ ගිනි තිය ා, ශඉශද ජ ගිනි තිය ා 

විනා   ජන තජේ දුජදිු යන්ශන්, ඒවා ශමශ යවන අය ඒ 

පිුවපල්න් ්න්න නිවා. කනතාව තුළ තිශසන   කිරීම 

ප්රචඩල ත්වය  ජා ශය මු  ජන ශේ පා න ස ශේු ජශට් මතු 

ශව ා තිශසනවා. අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාශඉ ඝාතනය 

ල්දු වන්ශන්ත් එසුග ශමශ යමමෂ  තිබුණු නිවා සව මා වි වීාව 

 ජනවා.  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ශ ශනකු මළාම අපි මළ 

මිනිශයන් පළිුන්ශන් නි ි. අශ්  වේප්රදායය ඒ යි. අපි මළ 

මිනියට ශුෞජව  ජනවා. අශුෞජව  ජනවා නේ, ඒ  ශ ළා 

දකිනවා. අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාට ඒ වාධාජරය ්ුව 

වුරාද  නි ි. අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාව ම  මඟ ඇුගේ 

ු වා, ු  ා මජ ා, පාජට ඇද ා දිේමා විතජෂ  ශන ශවයි, 

එතුමාශඉ ශේ ය එළියට ුන්නවත් ්  දුන්ශන් නි ි.  

ඒ විතජෂ  ශන ශවයි. ශේ ය පාශර් පු කවීවන්නත් නියම  ළා. 

අපට මත යි ශේ වාශඉ ීතති ශුනාශේ 88-89  ා ශේ  සව. 

තමන්ශඉ වතුජාව මජ ා ශේ  ශ්රෝහිශයකු ශ ව නේ  ජ ා, 

මිනිය දරහිවට ප ළින් තියාශුන  නත්තට ශුන යන්න නියම 

 ළා. අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාත් මජ ා ඒ ම තමයි 

 ජන්න  ිදුශේ. ශමශ ම  ජන්න අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මන්ත්රීතුමා  ළ වජද ශම  ෂ ද  එතුමා ඈත, ශප ශළ න්න බශේ 

වාමානය පවු   ශ ශනකු වුණු එ ද වජද  තමන්ශඉ පළාශත් 

කනතාවට ශව වය  ළ එ ද වජද  එශ ම නිතිනේ ශවන 

ශම  ෂ ද  එතුමා ජීවත් වුශඩල ශප ශළ න්න බව නව නුජශේ . 

ශ  ළඹ ඇවිත් ශප  ශළ න්න බශේ පිහිටි තම ශුදජට යනශ  ට 

තමයි එතුමා අජුළ  බවන්ට අහු වුශඩල.  

එතුමා ශේ පා නයට රශේ චන්්රල්රි සූරියරජච්චි 

මිතිතුමාශඉ වේසන්කර ජර ශ ර ේ ව ශයන්  ටයුතු  ජ ා. 

2008 ්ඳන් අවවීථා ශද  දීප ඳතු බ මිද පළාශත් කනතාව 

තමන්ශඉ ඡන්දශයන් පළාත් වභාවට එතුමාව ශතෝජා පත්  ජ 

ුත්තා. 2020 වර්මශේ දීප ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ  කනතාව 

ඡන්ද 45,000කින් එතුමාව පාර්ලිශේන්තුවට ශතෝජා එේවා. අපි 

එතුමා මින්ශන්රිය රවනශේ  ශප දුකන ශපජමුශඩල ප්රධාන 

වංවිධාය   ිටියට පත්  ළා. ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  

වේසන්කර ජර  මිුවශේ ශ ර ේ  ිටියටත් එතුමා  ටයුතු  ළා. 

පළාශත් කනතාව ශවනුශවන් යටිත  ප සු ේ  සා දීප ා, රුමි  

මධයවීථානව ට ඳදේ  ජ ා තමන් පත්  ළ කනතාව ශවනුශවන් 

 ජන්න පු කවන්  ිම ශදයෂ ම එතුමා  ළා.  

ශම නවාද අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා අජුළ  බවන්ට 

 ජපු අපජාධ  එතුමා ශම නවත්  ශළ  නි ි. එතුමා  වදාවත් 

ප්රතිවාදීපන්ට නිග්ර   ළ, ඔවුන්ට  ානියෂ   ළ ශ ශනෂ  

ශන ශවයි. එතුමාශඉ මු ක ශේ පා න ුමනම තිබුශඩල ්තාම 

අහිංව , ප්රකාතන්ත්රවාදීප මාවතෂ  ඔවීශව . අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

ඒ මාවතින් අඩියෂ වත් පිට පින්ශන් නි ි. එතුමා 

පාර්ලිශේන්තුශේ ුත  ශළ ත් ්තාම අසී බ  ා යෂ . ශ  ශජෝනා 

වවංුතය මිේශේ, ශත ර, ුෑවී, විදුලිය අර්බුද මිේශේ රඩලඩුශේ 

අශනෂ  මිති ඇමතිව බන් වාශඉම ්තාම අසී බ  ා ය  එතුමා 

ශේ වභාව නිශයෝකනය  ළා. එතුමා  වදාවත් තවත් 

පෂ මය වත්, පුේු ශයකුශඉවත් හිත රිශදන, වවජයට  ෂ  වන 

විධියට  ථා  ජපු ශ ශනෂ  ශන ශවයි;  ාශඉවත් වවජයට  ෂ  

වන ශේව ර  ළ ශ ශනෂ   ශන ශවයි.  

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාට ශේ පා න ශ ෝ ශේ  

්දිරියට යෑශේ ශපෞේුලි  අභි ාම තිබුශඩල නි ි. එතුමාට 

තිබුශඩල තමන්ට ඡන්දය දීපපු කනතාවට යමෂ  කිරීශේ වුවමනාව 

විතජයි. ඒ නිවාම එතුමා තමන්ශඉ කනතාව ුින හිතුවා විනා 

රන්ශදෝ නාත්ම  ශේව ට  වදාවත් වේසන්ධ වුශඩල නි ි. 

එවිනි අහිංව  පුජවිල්ශයකු මජා දිමූ අයශඉ අජුළය තවදුජටත් 

අහිංව , වාම ාමී එ ෂ  ශවන්න විධියෂ  නි ි. ඒ 

අජුළ  බවන්ශඉ හිත්ව  වවජය පිතිරි ා තිශසනවා. අත්ව  

ශ ර තිවරී තිශසනවා.  

ප්රකාතන්ත්රවාදීපව ජීවත් ශවන්න හිතන කනතාව සය  ජ ා 

මු කුන්වන්න ශ  තු වුණු ඝාතනයෂ , ශේ . එදා ඒ අජුළ භූමිශේ  

හිටපු රුමි  නාය යන්වත් ශේ ඝාතන රැ ර  නවත්වන්න  ථා 

 ශළ  නි ි, ඒ  ශ ළා දිෂ ශෂ ත් නි ි. එශ ම කියන්නත් අද 

අශ්  කනතාව සයයි. ඒ වාශඉ තත්ත්වයෂ  යටශත් ු බ වභාව 

විල්න් ශේ ශ ෝ  ශයෝකනාව ශුන ඒම ුින මම වීතුතිවන්ත 

ශවනවා. අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ අභාවය පිළිසඳව 

මශඉත්, ජකශේ  ල්යදෙ ශදනාශඉත් ස වත් ශ ෝ ය ශේ 

අවවීථාශේදීප එතුමාශඉ බිරිඳටත්, පුතණුවන්ටත්, ඥාතීන්ටත් 

ප්ර ා   ජ ල්ටිනවා.   
 

[පූ.භා. 10.47] 

 

ගුණ ල්ෂ ්මන් කිරිඇ රල මතවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමා ඇත්ත ව ශයන්ම ශස ශ  ම නි ඬ, ය  ාචාජ 

මන්ත්රීවජශයෂ   ිටියටයි අපි  ුගනන්ශන්. එතුමාට ඳ බම වුණු ඒ 

අවාවනාවන්ත අවවානය -ඒ ල්ේධිය- ශ  තජේ ේශ රච්ඡ 

ර ාජයට ල්දු වුරාද කිය ා අපි websitesවලින් දිෂ  ා. අපිට 

අද ා ුන්න සිරි වුරා. ශේ වාශඉ ශසෞේධ ජට  ශමවිනි අපජාධ 

 ජන අය ්න්නවාද කිය ා ඇත්ත ව ශයන්ම අපි මවිතයට පත් 

වුරා.  

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා ශදවතාවෂ  පළාත් වභාවට 

ශත්රී පත් වුරා. පළාශත් ශු වි වංවිධානව ට, අධයාපන 

වංවිධානව ට, රුමි  වංවිධානව ට වාශඉම ජර වි බවන් 

ශවනුශවන් වීථාපිත  ළ වංවිධානව ට එතුමා ක්රියා ාරීව 

දාය ත්වය දිෂ වාවා. අවාවනාව ට, ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළ 

එතුමාශඉ ශේ පා න ුමන  වු බත් ස ාශප ශජ ත්තු වුශඩල 

නිති අවවීථාව  අවවන් කිරීමට ල්ේධ වුරා.  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, අපි මන්ත්රීව බන්  ිටියට 

රඩලඩු පෂ මය, විපෂ මය කිය ා ශසදි ා වාද-විවාද  ළත්, කිල් 

ශ ශනෂ  එෂ   අශ්  ශපෞේුලි  අමනාපයෂ  නි ි. අපි 

පාර්ලිශේන්තු එන්ශන් වාද  ජන්න, විවාද  ජන්න. නමුත් 

ශමතිනින් පිට වුරාට පසුව අපි ඒවා කිල් ශදයෂ  ඔ කශේ 

තසාුන්ශන් නි ි. ඒ ර ාජයට තමයි  ිම ශදනාම 

පාර්ලිශේන්තුව තුළ  ටයුතු  ළ යුත්ශත්. අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමා ය  ාචාජ,  ිදිච්ච මන්ත්රීවජයකු  ිටියට, රදර් වත්ව 

ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළ  ිල් බරා. එතුමා ශවනුශවන් අපිට ශේ 

අවවීථාශේදීප  ළ  ිෂ ශෂ  එතුමා ඝාතනය කිරීම ුින ්ෂ මන් 

පරීෂ මරයෂ  පවත්වා, ඒ විජදි  ජපු අයට දඬුවේ දීපමට අව ය 

පියවජ ුිීතමයි.  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි,  අශ්  ජශට් විතජෂ  

ශන ශවයි ශේ  ත්රවීතවාදීප ක්රියා ල්දු වන්ශන්. දිනට මාව  ය ට 

 ලින් බ්රිතානයශේ  කනප්රිය මන්ත්රීවජශයෂ  -අවු බදු 25ෂ  

පාර්ලිශේන්තුශේ හිටපු මන්ත්රීවජශයෂ - ත්රවීතවාදීප ක්රියාවකින් 

ඝාතනය වුරා. ඊට අවු බදු ශද  ට  ලින් බ්රිතානයශේ  

මන්ත්රීවරියෂ  ඝාතනය වුරා. එම ඝාතනයෂ  ශද ම ල්දු  ළ 

පුේු යන් -මාව  ය ට  ලින් ඝාතනය ල්දු  ළ පුේු යාත්- 

573 574 



පාර්ලිශේන්තුව 

අධි ජරයට ශුන්ව ා, මාව තුනෂ  ඇතුළත ීතති  ටයුතු අවවන් 

 ජ ා, ඒ අයට දඬුවේ  ජ ා තිශසනවා. නමුත් අශ්  ජශට් 

අධි ජර  ටයුතුව  ප්රමාදයෂ  තිශසනවා.  ු බ  ථානාය තුමා 

 ජ ා ් රලීමෂ   ජ ා,  ිකි තජේ ්ෂ මනට trial-at-bar එ ෂ  

වීථාපිත  ජ ා, ඒ ත්රවීතවාදීප ක්රියා  ළ අයට දඬුවේ ශදන්න  

පාර්ලිශේන්තුව  ිටියට අපි  ටයුතු  ජමු.   

මට  ලින්  ථා  ළ  ික යන් ල්යදෙශදනාම අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මිතිතුමා ුින  ථා  ළා. එතුමාශඉ මිතිනියට, කු ා 

පුතාට පාර්ලිශේන්තුව  ිටියට අපි යේකිල් වන්දි මුද ෂ   සා 

දුන්ශන ත් ශ  ඳයි කිය ා ශේ අවවීථාශේදීප ශයෝකනා  ජමින් 

මශඉ වචන වීව රපය අවවන්  ජනවා. 
 

ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

විපෂ මශේ  ප්රධාන වංවිධාය තුමනි, ඔසතුමා වඳ න්  ළ 

විදුත්  ාජරය ු බ  ථානාය තුමාශඉ අවධානය ට ශය මු 

 ජ ා, ඒ වඳ ා  ඩිනේ පියවජ ුන්න කිය ා මම ් රලීමෂ  

 ජන්නේ. 
 

[පූ.භා. 10.50] 

 

ගුණ ප්රාන්න රරතුහග මතවා (නාගරික ාහවතාධාන තා 

නිවාා අමාවය ාත රණ්ු  පාතා ්වව  ප්රධාාන 

ාහවිධාායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - நகர அபிெிருத்தி ைற்றும் 

வீடமைப்பு அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் 

முதற்ரகொலொசொனும்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Urban 
Development and Housing and Chief Government Whip) 

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මන්ත්රීතුමා පිළිසඳව වනර ථන  ජන ශේ ශම ශ  ශත් 

පළමුශවන්ම එතුමාශඉ විශයෝව පිළිසඳව මශඉ වාති ය වංශේුය 

ප්ර ා   ජ ල්ටිනවා. ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ශමම 

ඝාතනය කුරි බ, ේශ රච්ඡ ඝාතනයෂ . ශමවිනි ඝාතන අපි මෑත දීප 

දුුවශේ පාකිවීතානශේ . ඒ, එජට ශව වය  ළ අශ්  ප්රියන්ත ම තා 

ඝාතනය කිරීම. එතුමාත් ුශන්මු ර  ප්රශේ ශේ  ජීවත් වුණු 

ශ ශනෂ . එතුමා ඝාතනය  ළ ශව ාශේ ශේ ජශට් කනතාව එම 

ඝාතනයට වි බේධව  ථා  ළ  ිටි අපි දිෂ  ා. අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මිතිතුමා අවිහිංව , නිජ ං ාජ පුේු ශයෂ . එතුමා 

ශප ශළ න්න බශේ ශු වි කනතාව වමඟ ුත  ළ වජ  ුිමි 

ජීවිතය ුින මට ව ා ශප ශළ න්න බශේ කනතාව දන්නවා. 

තමන්ශඉ ශේපළ ඳ වී තිය ා, රය ශව ා ශේ පා නය  ළ 

ශේ පා නඥයන් අතජ ල්ටි ශ ශනෂ  තමයි අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා. ු බ වභානාය තුමා ඇතු ක 

ශස ශ ෝශදශනකු එතුමාශඉ ජීවන ්ති ාවය ුින  ථා  ළා. මා 

ඒ ුින විඩි විවීතජ කියන්ශන් නි ි.  

මම අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා  ුගනා ුත්ශත් ඳතු බ 

මිද පළාත් වභා මිතිවජරශේ දීප. එදා ගිරිසාශේ මිතිවජර  ටයුතු 

වංවිධානය  ශළ  මම. එහිදීප තමයි මට එතුමාව  ුගනා ුන්න 

අවවීථාව  ිබුශඩල. එතුමාශඉ ද බවන්ට ශුෞජවයෂ  ශ ව ශේ 

ශම ශ  ශත් මම වඳ න්  ජන්න  ිමිතියි, එතුමා 

ශුෞජවාන්විතව ජීවත් වා පුේු ශයෂ  සව.  

ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා තම මිතිනියටත්, 

ද බවන්ටත් ශුෞජවයෂ  වන විධියට ජීවත් වුණු පුේු ශයෂ . 

එතුමා ශස ශ  ම වජ  ජීවිතයෂ  ුත  ශළ . ු බ අුමිතිතුමා 

කිේවා වාශඉ, හිටපු කනාධිපති ු බ මහින්ද ජාකපෂ ම මිතිතුමා 

කිේවා වාශඉ, අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ හිටපු 

අහිංව ම මන්ත්රීතුමාය කිේශව ත් එය නිවිජදියි. ශමවිනි අහිංව  

මිනිසුන් ඝාතනය  ජන්න තජේ  ඒ අය  ජ ා තිශසන වජද 

ශම  ෂ ද  ඒ ඝාතනය ල්දු  ළ ර ාජය මඩිශයෝ පටශයන් මම 

දිෂ  ා. ඒවා දිෂ  ාම ඇත්තටම ශේ ජට ල්ං   ශසෞේධ ජටෂ  

කිය ා කියන්න පු කවන්ද  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, පසුගිය මාවශේ  9විනි දා 

ල්දු වා එතුමාශඉ අභාවය ුින  ථා  ජ ා ශ ෝ ය ප්ර ා   ජ ා 

වි ෂ  නි ි, අපි ඒශ න් පා මෂ  ්ශුන ුන්ශන් නිත්නේ. 

ශේ  අපි  ිශමෝටම ශ  ඳ පා මෂ . ශේ  ශසෞේධ ජටෂ  

කිය ාවත් හිශතන්ශන් නි ි, ශේ ශේව ර දකිනශ  ට. ශම  ද, 

මිනිසුන්ව කු ් පු  ජන්න, ශුව ර ගිනි තියන්න, ශේ වාශඉ 

කුරි බ, ේශ රච්ඡ වි   ජන්න ුේ මට්ටශේ වීවාමීන් 

ව න්ශව  ාත් නාය ත්වය දුන්නා. ඒ   ංුන්න ශදයෂ  නි ි, 

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි. මශඉ ශුදජට ු න්න රශේත් 

ම ාචාර්ය  ාමුදු බ නමෂ . ගිනි තිබුශේත්  ාමුදු බ නමෂ . ්තින්, 

 ාමුදු බව බ ඇතු ක රුමි  නාය ශයෝ ශේ මට්ටමට විුවරාම 

ශේ ජශට් කනතාව තුළ විනයෂ  ඇති ශවයිද  ශේ තත්ත්වය 

්දිරියට ගිශය ත්, අනාුතශේ  පාජ  සි ි ා යන්න සිරි 

තත්ත්වයෂ  ඳදා ශවනවා. 

එදා, ු බ සඩල ාජනාය  ශ්රීමතාරන් ඝාතනය  ළා. ඒ  

තමයි ශේ ජශට් ශේ පා න ව ශයන් ල්දු වුණු පළමුවන මජරය. 

එතුමාශඉ ශව ශ  න ශපනි ශපීත තමයි නිට්ටුවශේදීප ශමම 

ඝාතනයත් ල්ේධ  ජන්ශන්. මම ුේප  දිවීත්රිෂ  ය නිශයෝකනය 

 ජන මන්ත්රීවජශයෂ . ශේ ඝාතනය  ජපු  ිටි මඩිශයෝ පටශයන් 

දිෂ  ාම අපට ශත්ශජනවා, ශේ   ජපු අය වාමානය මිනිවීසු 

ශන ශවයි කිය ා, ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි. ඒ, 

කුඩු ාජශයෝ. ඳන්ට ජීවිතයෂ  නි ි. නිට්ටුවශේ මිනිවීසු ශේ ුින 

-තමන්ශඉ ුමට ල්දු වුණු නින්දාව ුින- අද  ේපා ශවනවා. 

වම ජ අය මටත් දුජ ථනශයන්  ථා  ජ ා කිේවා, එඇමතිතුමා, 

ශේ  නිට්ටුවශේදීප ල්දු වුණු එ  ුින අපි  නුාුව ශවනවා. මුන්ව 

එ ර  ා මජන්න ඕනෑඑ කිය ා. නිට්ටුවශේ මිනිවීසු ශේ ුින අද 

්තාම  නවීව රශ න් ්න්ශන්.  ශේ වාශඉ වි   ජන මිනිවීසු 

ශේ ජශට් ජීවත් වන එ  සුදුසුද, නිේද කියන එ  ඒ මිනිවීසු ස ා 

ුන්න ඕනෑ. 

නිට්ටුවශේ ල්දු වුණු ශමම මිීතම බ ක්රියාව වඳ ා කනතාව 

අවුවීවපු පිරිවත් ශේ ට වු කියන්න ඕනෑ. මියි 9විනිදා ල්ේධිය 

ුින ශප ේ ෂ    රපනා  ජ ස න්න.  ාදින ර හිමිපාරන් ව  

ශවෝභිත  ාමුදු බශවෝ එදා අජ ශේවයෂ  ළඟ වාඩිශව ා ශම  ෂ ද 

කිේශේ  ඒ අය ශන කියා කිේශේ, එු පියේඑ කියන එ  

ශන ශවයිද  කනතා විමුෂ ති ශපජමුශඩල නාය ශයෝ  ඒ  කිේශේ 

නිේද  ඒ  මියි 09විනි දා ශවච්ච ශදයෂ  විතජෂ  ශන ශවයි, ු බ 

නිශයෝකය  ථානාය තුමනි. මාර්තු 31විනි දා කනාධිපතිතුමාශඉ 

නිවවට ුිහුවා, ශේපළව ට ගිනි තිබුවා. ඒ අවට තිබුණු අහිංව  

මිනිසුන්ශඉ ශුව ර ගිනි තිබුවා.  ිසියි, ඔවුන් ඳවාවියට 

අජශුන යනශ  ට ීතතිඥශයෝ 150ශදශනෂ  විතජ ගිහි ර ා ඔවුන් 

නිද වී  ජ ුත්ශත්  රියට මජශයෝ වාශඉයි. ඊට පවීශව  ශජ මාන් 

ජරල්ං  මිතිතුමාශඉ ශුදජට ුිහුවා, ශ  ාන් ශව මල්ං  

මිතිතුමාශඉ ශුදජට ුිහුවා. නමුත්, ශප ලීල්ය ශම නවාද  ශළ   

ඒවා වාධාජණී ජරය  ජන්න වම ජ ීතතිඥව බ  ටයුතු  ළා. 

ඒ  තමයි ශමතින ශවච්ච නජ ම ශේ. කුඩු ාජයන්, මිීතම බවන් 

ඇතු ක පාතා ය රජෂ මා  ජන්න ඔවුන් ීතතිය ්දිරියට රවාය 

කියන එ  එතශ  ට ඒ මිනිසුන්ට විටහුරා. ඒ නිවා තමයි ඔවුන් 

සය නිතිව පසුගිය 09විනි දා ශේ අජුළය අතට ුත්ශත්.  

575 576 

[ු බ  ෂ මීමන් කිරිඇ ර  ම තා ] 
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ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, අපි දිෂ  ා, එෂ තජා 

මඩිශයෝ පටයෂ . ප රලිව  ඝඩලටාජ ු  ා මිනිසුන්ව 

ශුන්වාශුන, ශුව ර ගිනි තියන්න, ශුව රව ට ු න්න වම ජ 

 ශතෝලි  පූක ව බ  ටයුතු  ළා.  ාදින ර ව න්ශව  ශේවා ුින 

පරීෂ මර  ජන්න ඕනෑ. ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි,  ිම 

්රිදාව ම ප රලි යන, ප රලියට ඳදේ  ජපු  ශතෝලි  යුව ෂ  

ල්ටියා. වමාක මාධයව ත් ශේ පිළිසඳව පළ වුරා. ඒ අයශඉ 

ශුව රව ට, වයාපාජව ට ගිනි තිබුශේ ඔවුන් ශේ පා නයෂ  

 ළ නිවා ශන ශවයි. පන්ව ර විතජෂ  ශන ශවයි,  ශතෝලි  

ප රලිව  අයත් ශේවා පිුවපව ල්ටියා. මම ශමශ ම කිේවාම ශ ට 

්ඳන් මට ු යි. ඒ ට  මෂ  නි ි, දින් මශඉ ශුව ර නිති 

ශව ා ්වජයි. දින් මට අදෙශතන් නිති ශවන්න ශදයෂ  නි ි. 

 ිසියි, ශේවා ුින දින්වත්  වු බ  රි  ථා  ජන්න ඕනෑ. 

රුමි  නාය ශයෝ ජට ුින  ථා  ජනවා, අශනෂ   ිම ශදයෂ  

ුිනම  ථා  ජනවා. නමුත්, පන්ව රව  ව  ප රලිව  යුතු ේ 

ුින  ථා  ජන්ශන් නි ි. ශමශ ම කිේවාම  ාමුදු බව බ ශ ට 

මට සණීවි; මශඉ පාංශුකූ යට එන්ශන් නි ි කියාවි. මට  මෂ  

නි ි. ඒ යි මම කිේශේ අපට නිති ශවන්න ශදයෂ  නි ි කිය ා. 

අපි ශේවා  ථා  ජන්න ඕනෑ  ා ය දින් ඇවිත් තිශසනවා. ශේ 

ඳල්ුින්මේ පිුවපව ප රලියයි, පන්ව යි ශද ම හිටියා කියන එ  

මම කියනවා.  

පාවීකු ප්ර ාජය ල්ේධ වුණු ශව ාශේදීප  ාදින ර ව න්ශව  එදා 

ල්දු ශවන්න ගිය විනා ය වළෂ වා ුන්න  ටයුතු  ළා.  ිසියි, 

ඳන්ව න්ශව ට පු කවන් මෂ   ිබුශඩල නි ි, පසුගිය 09 විනි දා 

 ින්දෑශේ ල්ේධ ශවච්ච විනා ය වළෂ වා ුන්න. මම කියන්ශන් 

නි ි, එදා අජුළයට ු පු එ   රි කිය ා. අජුළය ුින මම 

ඔය ල්ේධි ශවන්න ්වීශව ර ා  ථා  ළා. ම ාචාර්යව බ ඒ 

ද බවන්ශඉ ඔ ක වි ෘති  ජන එ  ුින මම එදා  ථා  ළා. 

 ිසියි, ඊට පහුශවනිදා ්ඳන් ම ාචාර්යව බ මට ම  ුිහුවා.  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, එ  දවවෂ  මම ශපෞේුලි  

ශජෝ   ට ගියා, ප්රති ාජ ුන්න. එතින ල්ටි ශද වීතජ ම ත්මයා 

ශ  ළඹ වි ීවවිදයා ශයන් ඳපාධිය  සා ුත් ම ාචාර්යවජශයෂ . 

මශඉ අං ය තමයි, ඊළඟට තිබුශඩල. විනාඩි 45ෂ  පමර මමයි, 

බිරිඳයි එතින ල්ටියා. විනාඩි 45කින් පසු මට කිේවා, මම 

ශප ශ  ට්ුවශේ ශ ශනෂ  නිවා මට ප්රති ාජ  ජන්න සි ි 

කිය ා. ඔන්න, අද ශව ා තිශසන ශේ. මම ශසශ ත් ුන්න 

ශද වීතජ ශ ශනකු ළඟට යනශ  ට ඒ මිනි ාශඉ profile එ  

ස  ා, එම පුේු යා අජුළයට යන මිනිශ ෂ ද, නිේද කියා 

විවීතජ ශ  ය ා ස  ා එතිනට ගිශේ  නි ි. මම ඒ ශද වීතජ 

ම ත්මයා ුින වි ීවාවය තසා ශුනයි එතුමා ළඟට ගිශේ . ගියාට 

පවීශව , එතුමා මට ශසශ ත් ශදන්න සි ි කිේවා. ඊට පවීශව  මම 

ශුදජ ඇවි ර ා Facebook එශ න් ඒ ශද වීතජ ම ත්මයා ුින 

විවීතජ ශව යා සිදෙවා. එත ශ  ටයි මම දින ුත්ශත් ඔහු 

අජුළශේ  ල්ටින ශ ශනෂ  කිය ා. ු බ නිශයෝකය 

 ථානාය තුමනි, ශේ  තමයි දින් තිශසන තත්ත්වය.  

ඳඩුුේපළ තමයි මශඉ ශුදජ පිහිටා තිශසන්ශන්. මශඉ පියා 

ජීවත් වුණු  ා ශේ  ්ඳ ා මම ශේ පා නය  ජනවා. අපි 

 වදාවත් ශේ පා න පෂ ම ස  ා වි   ශළ  නි ි. මිතිවජර 

දිනුවාම අපි ශුව ර ගිනි තියන්න ගිශේ  නි ි; මිනිසුන්ට ු න්න 

ගිශේ  නි ි. 1977දීප අශ්  ශුව ර ගිනි තිබුවා. අපි ම  පාජට 

විුවරා.  ිසියි, 1994දීප අපි මිතිවජරශයන් දිනුවාම තාත්තාත්, 

මමත් වා න අජශුන ශදපිත්තට ගිහින් කිේශේ  ාටවත් හිරි ිජ 

 ජන්න එපා කිය ායි. ශම  ද, මිනිසුන්ට හිරි ිජ කිරීශේ 

වංවී ෘතිය අපට නි ි. අපි වි   ශළ  ඒ විධියට. ඒ නිවා තමයි 

අපට තුන්  ෂ ම ුරනින් ඡන්ද  ිබුශඩල. පසුගිය මිතිවජරව දීප 

මම  ිම දාම  ෂ ම එ  මාජ ට, ශද  ට ව ා ඡන්ද අජශුන 

තිශසනවා. අන්තිම මිතිවජර ශදශෂ දීපම මම  ෂ ම තුන ට ව ා 

ඡන්ද අජශුන තිශසනවා. හිටපු අුමිතිතුමනි, ඔසතුමන් ාට 

මිනිවීසු ශුෞජව  ශළ  ඔසතුමන් ා ශේ ජට ශේජාුත් නිවා. ඒවා 

ුින අද වම  බ  ථා  ජන්ශන් නි ි. ඒවාට කියන්ශන් ශවන 

ශේව ර. අඩුපාඩු ඇති. මශඉත් අඩුපාඩු තිශසනවා, විරැදි 

තිශසනවා. මට තජ  යනවා. ඒ  මම දන්නවා. මශඉ අේමා මට 

 ිම දාම එනශ  ට කියනවා, එතජ ා ුන්න එපා, පරිවීවමින් 

 ථා  ජන්නඑ කිය ා. මම එ ාඑ කිය ා එනවා.  ිසියි, මම 

වභාවට ඇවි ර ා ශේ ශේව ර  ථා  ජනවා, ු බ නිශයෝකය 

 ථානාය තුමනි. ශම  ද,  වු බ  රි ශේවා කියන්න ඕනෑ.  

අවවාන ව ශයන්, ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ හිටපු 

මන්ත්රීතුමාශඉ බිරිඳටත්, ඥාතින්ටත් මශඉ ශ ෝ ය ප්ර ා   ජ 

ල්ටිනවා.  එතුමාශඉ පුතාට මම විශ  මශයන් කියන්න ඕනෑ, ඒ 

ල්යදෙශදනාටම ර ේසජ ශවන්න පු කවන් තාත්තා ශ ශනෂ  

තමයි, ඒ තාත්තා කියන එ . ඒ තාත්තා ශ  ඳ 

ශේ පා නඥශයෂ . වාමානය වජ  මනුමයශයෂ . එවිනි 

ශ ශනකු ඝාතනය  ජන්න පු කවන් වන්ශන් මානල්  

වි ෘතිතාවෂ  තිශසන මිනිසුන්ට විතජයි.  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, අශ්  වභානාය තුමා 

කිේවා වාශඉ, අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා ශවනුශවන් 

යුෂ තිය  ා වාධාජරය ්ුවශවන්න ඕනෑ. එම පරීෂ මර ව  නඩු 

 ටයුතු  ඩිනේ ශවන්න ඕනෑ. නඩු විභාුය වඳ ා විශ  ම 

ත්රිපුේු  ම ාධි ජර විනි ීචය වභාවෂ , එශ ම නිත්නේ trial-

at-bar එ ෂ  පත් කිරීමට ු බ අග්ර විනි චීය ාජතුමාශුන් ් ර ා 

ල්ටින ශමන් ීතතිපතිවජයාට දන්වන ශ ව ු බ 

 ථානාය තුමාශුන් ් ර ා ල්ටිමින්, ශමවිනි ේශ රච්ඡ 

ක්රියාව ට තිත තසන්න අව ය පියවජ ුන්න කියාත් ් ර ා 

ල්ටිමින් මම නි ඬ ශවනවා.  

වීතුතියි. 

 

ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ලින් වඳ න්  ළ විධියට, එම විශ  ම අධි ජරය ුින 

විශ  මශයන් ශව යා ස ා  ටයුතු  ජන්න කියා අපි ු බ 

 ථානාය තුමාට ් රලීමෂ   ජනවා. 

මීළඟට, ු බ සන්දු  වනරවර්ධන අමාතයතුමා. 
 

[පූ.භා. 11.01] 

 

ගුණ (රචාතාය)  න්දුල ගුරවතාධාන මතවා (ප්රවාතන තා 

මතාමාතාග අමාවය ාත ජ්නමාධාය අමාවයතුමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன - ரபொக்குெரத்து 

ைற்றும் தநடுஞ்சொமலகள் அமைச்சரும் தெகுசன ஊடக 

அமைச்சரும்) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana - Minister of 
Transport and Highways and Minister of Mass Media) 

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, අශ්  ු බ වභාව 

නිශයෝකනය  ළ ්තාම අවිහිංව , නිජ ං ාජ, නිජායුධව හිටපු 

මන්ත්රීවජයකු වා අශ්  හිත මිත්ර අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමාශඉ ේශ රච්ඡ ඝාතනය මා ශ ළා දකිනවා. 

 එතුමාශඉ විශයෝශවන් ව ාත්ම වංශේුයට පත් වා එතුමාශඉ 
රදජණීය බිරිඳට, රදජණීය ද බවාට, ඥාති හිතමිත්රාදීපන්ට, ඡන්දය 

දීප ා එතුමා ශේ ු බ වභාවට පත්  ජ එවා ශප ශළ න්න බශේ 

කනතාවට අපශඉ වාති ය  නුාුවව -වංශේුය- ප්රථමශයන්ම 

පළ  ජ ල්ටිනවා, ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා ම කන ඡන්දශයන් ශත්රී පත් 

ම දීපර්ඝ  ා යෂ  පළාත් වභාශේ හිඳිමින් වි ා  කනතා ශව වයෂ  

 ළා. ්න් පසුව, 2020දීප ප්රථම වතාවට එතුමා ශේ ු බ වභාවට 

පිමිණියා. තමන්ශඉ ප්රශේ ශේ  කනතාව ශවනුශවන් කිල්යේ 

ශදයෂ   ජන්න පු කවන් නේ එය  ජන්න එතුමාට වි ා  

වුවමනාවෂ  තිබුරා. එතුමා   ෂ  වශත ව රයතනශේ  ශව වය 

 ළා. ඒ  ා ය තුළ තම පළාශත් කනතාවට ව ාත් වාධාජර 

මි  ට අතයව ය භාඩල  ටි  ශසදා  ිරීම වඳ ා ඒ පළාශත් විඩි 

ව ශයන් වශත ව රයතන විවෘත  ජ ුන්න එතුමාට වි ා  

වුවමනාවෂ  තිබුරා. මම ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ය තුළ 

අදෙශතන් වශත ව  ානා කිහිපයෂ  විවෘත  ජන විට ඒ වෑම 

ඳත්වවය ටම එතුමා ව භාගි වුශඩල, ඒ වඳ ා වීථාන ශව යා 

ුන්න ම න්ල් වුශඩල අශනෂ  ල්යදෙ මන්ත්රීව බන්ට රදර් යෂ  වන 

විධියට. එතුමාට වුවමනාව තිබුරා, දුමී ජතාවට පත් ශව ා ්න්න 

කනතාවට කිල්යේ ව නයෂ   සා දීපම වඳ ා  ජන්න පු කවන් 

ශදය ට ඳදේ  ජන්න. ඒ ර ාජයට, ම කන ශව වය ශවනුශවන් 

එතුමා  ිප වුරා. තමන් නිශයෝකනය  ජන පළාශත් ජීවත් වන 

අහිංව  කනතාවට ශව වය කිරීමට ශේ ු බ වභාව තුළින්, ජකය 

තුළින් ලූනු බි ෂ  ශ ෝ ඒ පළාතට විඩිපුජ ශුනයන්න පු කවන් 

නේ, ඒ ශවනුශවන් ශවශ සුණු මන්ත්රීවජයෂ , එතුමා. එවිනි 

ශ ශනකු ේශ රච්ඡ ශ ව ම  මඟ ඝාතනය කිරීම පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීව බ වන අපි ්තා පිළිකුශළන් යුතුව ශ ළා දිකිය යුතුයි.  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ශේ ු බ වභාවට පත් ශවන 

මන්ත්රීව බ  ිම ශ ශනෂ ම ම කන ඡන්දශයන් පත් වුරාට  ඒ අය 

දජන මතවාද එකිශන ට ශවනවී. මන්ත්රීව බන්ට තමන් දජන 

මතය භශයන්  ා වි ශයන් ශත ජව ඕනෑම ර ාජය ට ප්ර ා  

 ජන්න අයිතිය තිශසන්ශන් පාර්ලිශේන්තුව තුළදීපයි.   එතුමන් ාට 

ඒ විශ  ම වජප්රවාදය තිශසනවා. ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළ අපි  ථා 

 ජන ශේ පිළිසඳව අධි ජරය  නඩුවෂ වත් පවජන්න සි ි. 

ශ ෝ  පාර්ලිශේන්තු වේප්රදාය තුළ ඕනෑම ජට  වමාක ක්රමය  

නිශජෝගී පිවිත්මෂ  වඳ ා වයවවීථාදාය ය, විධාය ය ව  

අධි ජරය කියන කුදෙනු තුන තිශසනවා. එයින් අපි නිශයෝකනය 

 ජන්ශන් වයවවීථාදාය යයි. වයවවීථාදාය ය කියන්ශන් ීතතිය 

 දන තිනයි. ීතතිය  දන තින -ශේ ු බ වභාශේ- ්න්න අයට 

ශවනත් ජටව  කියන්ශන් lawmakers ා කිය ා.  

පසුගිය  ා  පරිච්ශේදය තුළදීප  ං ාශේ පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීව බ - lawmakers ා - tea makers ාශඉ තත්ත්වයටත් ව ා 

ප ළ මට්ටමට ශුන යන විධිශේ  විවිධ ක්රියා ජට ඇතුශළ  ල්ේධ 

වුරා. විශ  මශයන්  කනමාධය විමය භාජ අමාතයවජයා ශ ව මම 

වඳ න්  ජන්න  ිමිතියි,  රඩලඩු පෂ මශේ  ශේවා, විපෂ මශේ  

ශේවා ශේ ු බ වභාශේ ල්ටින මන්ත්රීව බ පිළිසඳව ශප දු කනතාව 

තුළ වවජයෂ   ඇති කිරීමට යේ යේ  ාර්ය භාජ මාධය රයතන 

තුළිනුත් ල්ේධ වුණු සව. ශේ ු බ වභාව නිශයෝකනය  ජන 

මන්ත්රීව බ පිළිසඳව කනතාවට පිළිකු ෂ , අවකවෂ  දිශනන 

ර ාජයට ඒ අයශඉ මාධය භාවිතය ල්ේධ වුරා කියන එ ත් අපි 

 නුාුවශවන් වුරත් ප්ර ා   ළ යුතුයි. යේ පුේු ශයකු අද න 

රුම, අයිති වන කන වර්ුය, දජන ශේ පා න මතය නිවා 

ඔහුශඉ ශඉ ශද ජ ගිනි තියනවා නේ, ඔහුශඉ ශුව ර ්දිරියට 

ඇවිත් ඳේශඝෝමර  ජනවා නේ, ඔහුශඉ ද බවන්ට  ානි  ජනවා 

නේ, ඔහුශඉ ද බවන් ශවන ජට  හිටියත් එතිනටත් ගිහින් ඔවුන්ට 

හිරි ිජ  ජනවා නේ, ඒ  අන්තිම ේශ රච්ඡ, තුච්ඡ, ශ ළා දිකිය 

යුතු, පාපතජ ක්රියාවෂ , ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි. 

මෑත ්ති ාවශේ  ශේ  ා වමාන ල්ේධියෂ  වුරා, 

පාකිවීතානශේ  ල්ය රශ  ට්ව . එහි ල්ටි ශ්රී  ාංකි  

 ළමනා  බශවෂ  ශමශ ල්න් ේශ රච්ඡ ශ ව ඝාතනය  ළා. එය 

මු ක පාකිවීතානයටම  සකා ව ුත ල්ේධියෂ  වුරා. වමූ යෂ  

විල්න් අශන් විධ වධශේදනා දීප ා ශ්රී  ාංකි යකු ඝාතනය කිරීම 

ුින එදා මු ක ශ ෝ යම  ේපා වුරා. ඒ අවවීථාශේදීප 

පාකිවීතානශේ  අග්රාමාතයවජයා විධියට ල්ටි ්ේජාන් නාන් 

මිතිතුමා විශ  ම අධි ජරයෂ  පිහිුවව ාා ශේ නඩුව විභාු  ජව ා 

්තාම ශ ටි  ා යෂ  තුළදීප ඒ ල්යදෙම වජද  බවන්ට මජණීය 

දඩල නය ශදන්න තජේ රදර් වත්, ප්රකාතන්ත්රවාදීප, මානව හිතවාදීප  

නාය ශයකු වුරා. එතුමා ඒ රදර් ය ශ ෝ යට ශපන්වාවා. ඒ, 

 ං ාශවන් ගිහින් ඒ ජශට් වි   ළ  ළමනා  බශවෂ . දින් ශේ 

ඝාතනය ශව ා තිශසන්ශන් වයවවීථාදාය ය නිශයෝකනය  ළ, 

ීතතිය  දන තින ල්ට ඒ වඳ ා දාය  ශවන, ඒ අරපනත්ව ට 

වි බේධ ශවන, පෂ ම ශවන මන්ත්රීවජශයෂ . ඒ අවවීථාශේදීප ්තාම 

ඈලි මෑළි ුතිශයන්  ටයුතු  ළ ශප ලීල්ය එතුමාට රජෂ මාව 

දීපමට අවමත් වුරා. එපමරෂ  ශන ව, එතුමාශඉ    ශ රසජය 

එතිනින් නිද වී  ජ ුිීතම වඳ ා පවා මිදි ත්මමෂ   ජන්න 

සිරි වුණු  සකා ව ුත පිළිශවතෂ  ීතතිය ජකින අය විල්න් ඒ 

අවවීථාශේදීප අනුුමනය  ළා කියන එ ත් අපි ශේ අවවීථාශේ 

මතෂ   ජන්න ඕනෑ.  

ශ ට දවශව දීපත් ශමවිනි තත්ත්වය ට වයවවීථාදාය ශේ  

අයට -ීතති  දන අයට- මුහුර ශදන්න ල්දු වු ශර ත්, ඔවුන්ට 

අත්වන ්ජරම කුමෂ ද  ඒ වාශඉම යුෂ තිය පල්ඳ න 

ශර මීඨාධි ජරශේ  අග්ර විනි ීචය ාජතුමා ඇතු ක අශනෂ  

විනිසු බව බ ශවනත් තීන්දුවෂ  දුන්ශන ත්, එදාටත් ශමවිනි 

තත්ත්වයෂ  වමාකශේ  වර්ධනය වුශර ත්, ඒ විනිසු බව බන්ට 

අත්වන ්ජරම කුමෂ ද  

විත්තියට, පිමිණි ර ට ශපීත ල්ටින ීතතිඥශයෝ තමන්ට 

අව ය ශේ ශ  බශඩල නිත්නේ ශවනත් මතයෂ  දජන අයට එළවා 

එළවා ප ජ දීප ා ඒ අයශඉ ශුව ර ගිනි තියන තත්ත්වයෂ  ඇති 

වුශර ත්, ඒ වමාකය පවත්වාශුන යන්න පු කවන්ද කිය ා අපි ශේ 

ඳත්තරීතජ වභාව ශ ව   රපනා  ළ යුතු ශවනවා. ඒ නිවා අපි 

ශර මීඨාධි ජරශේ  අුවිනිසු බතුමාට කියනවා, අඩු ුරශන් 

පාකිවීතානශේ  ්ේජාන් නාන් අග්රාමාතයතුමා දුන්න රදර් යවත් 

පිළිශුන වයවවීථාදාය ශේ  හිටපු අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමාශඉ ඝාත යන් පිළිසඳ -ශේ අපජාධය පිළිසඳ- යුෂ තිය 

නිල් ශ ව ්මීට කිරීම වඳ ා ත්රිපුේු  විනිසු බ මඩු ර ෂ  පත් 

 ජ ා අශ්  විපෂ මශේ  ප්රධාන වංවිධාය   ෂ මීමන් කිරිඇ ර  

මිතිතුමා  ළ ප්ර ා යට අනුව ්තා ්ෂ මනින් ශේ වජද  බවන් 

ීතතිය ්දිරියට පමුණුව ා ඔවුන්ශඉ ශේ ේශ රච්ඡ, තිරිවන් ඝාතන 

ක්රියාවලිය පිළිසඳ  යුෂ තිය පල්ඳවා ඒ අයට දඬුවේ  සා ශදන්නට 

කිය ා.   

මම ශේ අවවීථාශේදීප අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ 

අභාවය පිළිසඳ ශ ෝ ය ප්ර ා   ජ ල්ටිනවා.  ශපෞේුලි  

රජෂ ම යා ශ ව   ටයුතු  ජපු එතුමාශඉ රජෂ ම  නි ධාරියා 

ජාක ාරිය අත් ශන  ිජ අන්තිම ශම ශ  ත දෂ වා ශේ ු බ 

මන්ත්රීතුමාශඉ ජීවිතය රජෂ මා කිරීම වඳ ා අප්රමාර ශ ව 

 ිපකිරීේ  ළා. ඔහුත් තිජවීචීන ශ ව ඝාතනය  ජ ා, ඒ 

ශදශදනාශඉ මළ ඳන් නිර්වවීත්ර  ජ ා, පාශර් ඇදශුන යන 

තජේ ශදයෂ  එදා නිට්ටුවව නුජශේ  ල්ේධ ශවනතු බ පිය 

ුරනෂ  තිවීශව  ශප ලීල්ය පිමිණිශේ  නි ි. එම නිවා එදා 

ශප ලීල්ය, ශප ලීල්ශේ  ඳවවී නි ධාරින්, අශනකුත් රජෂ ම  අං  

මනුමය ජීවිත ශේජා ුිීතම වඳ ා මිදි ත් මශේ ප්රමාරය ුින 

විභාුයෂ  පිවිත්විය යුතුයි කියන එ ත් ශේ අවවීථාශේදීප මා 

වඳ න්  ජන්නට  ිමිතියි. අපි කුමන ශේ පා න මතයෂ  

දි බවත්,  වජ රුම ට, කාතිය ට අයිති වුරත් වෑම 

මනුමයශයකුටම ශුෞජවාන්විත මජරයෂ  හිමි විය යුතුයි කියා අප 

වි ීවාව  ජනවා. පසුගිය මව 9විනි දා ඒ ක්රියාවලියට ව භාගි 

ශවච්ච අය මනුමයත්වය අුය  ජන්ශන් නිති -මිනිවී ම අුය 

579 580 

[ු බ (රචාර්ය) සන්දු  වනරවර්ධන ම තා ] 



2022 ජුනි 10 

 ජන්ශන් නිති- අය.  ශේ වඳ ා ත බර පිරිවකුත් දාය  මම ුින 

මට  නුාුවයි.  මශඉ නිවවට  ගිනි තියන්න රපු පිරිව අතජ 

ත බර, ඳුත් ුි ිනු ළමයි 20  විතජ  ඩල ායමකුත් හිටියා. 

ශුයෂ  ගිනි අජශුන පිච්ශච්නවා දි  ා වන්ශතෝම ශවන්න 

පු කවන්  ාටද  තමන් අේමා ශ ශනකු ශවච්ච දවව  තමන්ශඉ 

ද බවාට  කිරි ශදනශ  ට  ශුව ර ගිනි ුන්නවා දි  දි  ඒ 

ද බවාට ඳණු කිරි ශන ශවයිද  ශප වන්ශන් කියන එ  අේමා 

ශ ශනන් ශවන්න ්න්න  ුි ිනු ළමශයෂ    රපනා  ජ ා 

ස න්න ඕනෑ.     

ඒ නිවා චූටි නංගි ාට, චූටි ම රලි ාට අපි කියන්ශන්, 

හිශතනවාට ව ා විඩිපුජ මනුමයත්වය ුින හිතන්න කිය ායි. ඔස 

දජන ශේ පා න මතය ශවනුශවන්ම, ඒ මතය පිළිුන්ශන් නිති 

අය මර්දනය  ජ ා, ඒ අයට තර්කනය කිරීම තුළින් කිල්ම 

කයග්ර රයෂ   ිශසන්ශන් නි ි. මිනිසුන් මජ ා, මිනිසුන්ශඉ 

ශේශප ළ නිති  ජ ා, වෂ විති ජක ම  ිබුරත්, එවිනි ශේව ර 

කිරීශමන්  සන වෂ විති ජක ම සදෙ ම ටත් ව ා ප ළ 

මට්ටම  තිශසනවාය කියන එ  අපි ශත් බේ ුත යුතු ශවනවා.  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි,  ශේ ජශට් පාර්ලිශේන්තුව 

නිශයෝකනය  ජන ල්යදෙ ු බ මන්ත්රීතුමන් ා ශවනුශවන් ශේ 

අවවීථාශේදීප ු බ  ථානාය තුමාශුන් මා ් රලීමෂ   ජන්න 

 ිමිතියි. අශ්  ජශට් පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීව බන් පමරෂ  

ශන ශවයි, ප්රාශේය ය වභා මන්ත්රීව බන්, ප්රාශේය ය වභා 

වභාපතිව බන්, ම කන නිශයෝජිතයන් ල්යදෙශදනා  වජ 

පෂ මය ට අයිති වුරත්, ඔවුන්ට බිශයන්  ා වි ශයන් ශත ජව 

ජීවත් ශවන්න තිශසන අයිතිය අපි ත වු බ  ළ යුතුයි. ඒ වඳ ා අපි 

එ තුශව ා වි   ජමුයි කියන රයාචනය  ජමින්, අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මිතිතුමාට නිවන් සුව  ිශේවායි කියා පතමින් මශඉ 

වචන වීව රපය අවවන්  ජනවා. 
 

[පූ.භා. 11.11] 
 

ගුණ කුමාරසිරි ර කනායක මතවා 
(ைொண்புைிகு குைொரசிறி ரத்னொயக்க)  

(The Hon. Kumarasiri Rathnayaka) 

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි,  ාංකීය ශේ පා න 

්ති ාවයට තවත්   ක පි ර මෂ  එ තු වුණු දවවෂ  සවට පසුගිය 

මියි 09වන දා පත් වුණු සව මම ශේ ශව ාශේ ප්ර ා   ජන්න 

ඕනෑ. අශ්  පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝකනය  ජමින් වවජ ශද  ට 

රවන්න  ා යෂ  අපිත් එෂ   වශ ෝදජ මන්ත්රීවජයකු ශ ව 

 ටයුතු  ළ, නි තමාීත ශේ පා නඥශයෂ  වා, අවිහිංවාවාදීපව  

ශේ පා නශේ  නිජත වුණු, විසෑ මානව හිතවාදියකු වා  අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මිතිතුමා අපි ස ාශප ශජ ත්තු ශන වා ර ාජයට 

්තාම වා ල්  ශ ව, ේශ රච්ඡ ශ ව එදා ඝාතනයට  ෂ  වුරා. 

එපමරෂ  ශන ශවයි, එතුමාශඉ රජෂ මාවට ල්ටි රජෂ ම  

නි ධාරියාත්  එදා ඝාතනයට  ෂ  ශවනවා. ඒ වාශඉම තවත් 

කිහිපශදනකුත් ශේ අවාවනාවන්ත දවශව  ඝාතනයට  ෂ  ශවනවා; 

ශේ ජටට අහිමි ශවනවා.  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 
මිතිතුමා පළාත් වභා මන්ත්රීවජයකු විධියට දිවීත්රිෂ  ශේ  කනතාව 
ශවනුශවන් පළාත් වභාව තුළින් සුවිශ  ෂී  ාර්යභාජයෂ  ්ුව  ළ 
මන්ත්රීවජශයෂ . පසුව ශ්රී  ං ා ශප දුකන ශපජමුශරන් 
ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ය නිශයෝකනය  ජමින් 
පාර්ලිශේන්තුවට පත් වා එතුමාට ශේ ශ ටි  ා ය තුළත් කනතාව 
ශවනුශවන් ශව වය කිරීමට අව ය වුරා. ඒ අව යතාව යේ 
ප්රමාරයකින් ්ුව  ජ ුන්න එතුමාට අවවීථාව  ිබුරා. මම 
දිෂ  ා එතුමා දිවීත්රිෂ  වේසන්කර ජර  මිුවශේ වභාපතිවජයා 
විධියට තමන්ශඉ දිවීත්රිෂ  ශේ  වාරි වයාපෘති පිළිසඳව, ඒ වාශඉම 
 ෘෂි  ර්මාන්තශයන් ජීවත් වන කනතාවශඉ අව යතා පිළිසඳව 

නිජන්තජශයන්  ථා  ළ ර ාජය. එතුමාශඉ ඝාතනය ශ්රී  ං ා 
පාර්ලිශේන්තුවට පමරෂ  ශන ව, ශේ ජටට පමරෂ  ශන ව, 
විශ  මශයන්ම ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ  කනතාවට ල්දු වුර 
වි ා  පාඩුවෂ  විධියටයි අපි දකින්ශන්. 

අශ්  ජශට් ්ති ාවශේ  ශමවිනි ේශ රච්ඡ ඝාතන ල්දු වා අවවීථා 
තිබුරා නේ, ඒ එ රටීටීඊ යුේධය පිවිති  ා ශේ යි. එදා එ රටීටීඊ 
ත්රවීතවාදීපන් ඳතුජ ව  නි  ශඟනහිජ පළාත්ව  වාශඉම ජශට් 
අශනකුත් ප්රශේ ව දීපත් යේ යේ අවවීථාව  ්තා ද බණු වද 
හිංවාව ට  ෂ   ජ ා ශේ ජශට් ශේ පා න නාය ශයෝ,  
ශුෞජවීතය ම ා වංඝජත්නය, පූක ව බ, ල්වි ර විල්යන් ව  අත 
ද බවන් පාවා එදා ්තා ේශ රච්ඡ ර ාජයට ඝාතනය  ජනවා අපි 
දිෂ  ා. එවිනි ඝාතනයෂ  තමයි පසුගිය දාත් ල්ේධ වුශඩල. ශේ 
විධිශේ ම ඝාතන 1988-1989 යුුශේ ත් ල්ේධ වුරා. එදා කනතා 
විමුෂ ති ශපජමුර ශේ ජශට්  ළ අජුළය නිවා එව ට පිවිති 
රඩලඩුව වි ා  පිරිවෂ  ඝාතනය  ළා. ඒ වාශඉම එදා තිබුණු 
ශන ශයකුත් වන්නේධ ස  ා විල්න් ශේ ජශට් විේවතුන් ව  
ශවනත් ශේ පා න පෂ ම නිශයෝකනය  ජපු ව  ශවනත් 
ශේ පා න මත දජපු ශේ පා න නාය යන් වි ා  පිරිවෂ  
ඝාතනය  ළා.  ිසියි, ්ති ාවශේ  අපි අ  ා තිබුශඩල නි ි, 
පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝකනය  ළ මන්ත්රීව බන් ඇතු ක 
ශේ පා නඥයන්ශඉ නිවාව, ශේපළ ශේ ර ාජයට ගිනිසත්  ළ 
සවෂ . ශමවිනි තත්ත්වයෂ  අපි දි  තිබුශඩල නි ි; අ  ා 
තිබුශඩල නි ි.  

නමුත්, එ ම දවව දීප ශේ පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝකනය  ජන 
මන්ත්රීව බන්ශඉ, පළාත් වභා මන්ත්රීව බන්ශඉ, ප්රාශේය ය 
ශේ පා න නාය යන්ශඉ නිවාව 72 ට රවන්න වංනයාවෂ  
විනා   ජ ා ගිනිසත්  ළා. ඒ වාශඉම ඒ දින ශද    ා ය තුළ 
එදා අජලියු  මන්දිජයට ඇවි ර ා රපසු යමින් ල්ටි වි ා  
පිරිව ට ්තා ේශ රච්ඡ ර ාජයට ප ජ දුන්නා. දින ුරන් 
ඔවුන්ට තමන්ශඉ නිශවවීව ට යන්න සිරි තත්ත්වයට පත්  ළා 
විතජෂ  ශන ශවයි, ශජෝ  රව ට ගිය අයට ප්රති ාජ ුන්න තිබුණු 
අවවීථා පවා එදා ඒ වා ල් යන් විල්න් අහිමි  ළා. ශේ 
පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝකනය  ජන ම කන මන්ත්රීවජශයෂ  
ඝාතනය  ජ, පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීව බන්ශඉ නිවාව ගිනිසත්  ජ 
තිශසන අවවීථාශේ ඇතිේ ශේ පා න පෂ මව  නාය යන් එදා 
වවව වුණු ල්දුමේ වේසන්ධශයන් කිේශේ, එඒ ල්දුමේව ට 
වේසන්ධ වුණු අය රජෂ මා  ජන්න අව යයිඑ කිය ායි. එම දින 
කිහිපය තුළ ඒ පිළිසඳ විවිධ මාධයව ත්, වමාක මාධය තුළත්  ථා 
 ළා අපි දිෂ  ා.  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, මියි 09වන දා  වුණු ල්දුමේ 
අපි අනුමත  ජන්ශන් නි ි. ඒ වාශඉම, අජුළ භූමියට යේකිල් 
ශ ශනෂ  ප ජ ශදන්න  ටයුතු  ළා නේ එවිනි තින ට 
වේසන්ධ වුණු එ ත් අපි අනුමත  ජන්ශන් නි ි. ශේ ජශට් 
ඕනෑම ශ ශනකුට තමන්  ිමිති ශේ පා න මතයෂ  දජන්න, 
ශේ පා නි  ව ශයන් ඒ තුළ  ටයුතු  ජන්න නිද ව 
තිශසනවා. ඒ නිද වට සාධා  ජන්න  ාටවත්ම අයිතියෂ  නි ි. 
තමන් දජන ශේ පා න මතය පමරයි ශේ ජශට් ක්රියාත්ම  විය 
යුත්ශත්ය කියන්න කිල්ම ශ ශනකුට පු කවන් මෂ  නි ි. ඇතිේ 
ශේ පා න පෂ මව  ක්රියා ාරී පුේු යන්, ශේ පා නමය 
ව ශයන් වි බේධ මත දජමින් යේ යේ ප්ර ා  ල්දු  ජන අය පවා 
ශේ ජශට් විනා යට, නිත්නේ ශේ ජටට වි බේධව  ටයුතු 
 ජනවාය යන්න හුවා දෂ වමින් වමාක මාධයව ට යේ යේ ප්රචාජ 
 සා දීප තිබුණු ර ාජය ඒ දින කිහිපය තුළ අපි දිෂ  ා.  

ශේ ජශට් ශ ට දවව වීථාවජව ශුනියන්න, ඒ වාශඉම අද 

දවශව  -වර්තමානශේ - ජශට් තිශසන්නා වා ුිටදෙව ට විවුගේ 

ශව යන්න අතිු බ කනාධිපතිතුමා  ටයුතු  ජේදීප, පාර්ලිශේන්තුව 

විධියට ු බ අග්රාමාතයතුමා ප්රමුන අශනකුත් ශේ පා න පෂ ම 

ල්ය ර ත් ශේ ශම ශ  ශත් එ තුශව ා  ටයුතු  ළ යුතු වුවත් 

581 582 



පාර්ලිශේන්තුව 

ඇතිේ ශේ පා න පෂ ම ශේ වන විට ඒ අවවීථාව මඟ  ිජ 

තිශසනවා. ශේ තජේ වි ා  වයවනයෂ , නිත්නේ ශමවිනි අපජාධ 

ල්දු ශවමින් ජශට් කනතාව දිඩි පී නය ට පත් ශව ා ්න්න 

අවවීථාව  අපි ල්යදෙ ශදනාශඉම වු කීම විය යුත්ශත්, ජශට් ශ ට 

දවව ශවනුශවන් ය පත් තීන්දු-තීජර ශේ පාර්ලිශේන්තුශවන්  සා 

ශදමින් ජශට් කනතාව රජෂ මා කිරීමයි. ඒ වඳ ා අපි ල්යදෙශදනාම 

එ තුව  ටයුතු  ළ යුතුය කියන එ යි මශඉ අද ව. එම නිවා ඒ 

ල්දුමේ වේසන්ධශයන් ීතතිය ක්රියාත්ම  විය යුතුවා වාශඉම ශ ට 

දවශව  ජශට් කනතාවශඉ අව යතා ශවනුශවන් අපි ල්යදෙශදනාම 

එෂ ව  ටයුතු  ළ යුතුයි කියන  ාජරයත් විශ  මශයන්ම ශේ 

ශව ාශේ මම අවධාජරය  ජනවා.  

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා ශඉ අභාවය ල්දු වුරාට 
පවීශව  ඒ දින කිහිපය තුළ එතුමාශඉ අවවන්  ටයුතුව ටවත් 
අපට වේසන්ධ ශවන්න පු කවන් මෂ  තිබුශඩල නි ි. අමජකීර්ති 
අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ භාර්යාව, එතුමාශඉ රදජණීය පුතණුවන් 
ව  ඒ පවුශ ර ඥාතින් අද ශේ අවවථීාවට ව භාගි ශව ා ්න්නවා.  

ශේ පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝකනය  ළ අශ්  ශළන්ුතු 
මිත්රශයෂ  විධියට, මාදිශව  නිවාව තුළ ජීවත් ශවමින් අපිත් එෂ   
ශස ාාශ  ම ළිනන්  ටයුතු  ළ ශ ශනෂ  විධියට එතුමා ශ  යි 
වාශඉ ශ ශනෂ  ද, එතුමා ශේ ජශට් මිනිසුන්ට, නිත්නේ 
ශප ශළ න්න බශේ කනතාවට ශ  යි තජේ රදජය  ළාද, 
ශේ පා න පෂ මයෂ  විධියට ශ්රී  ං ා ශප දුකන ශපජමුර 
ශු  නඟන ශම ශ  ශත් ්ඳ ා පෂ ම නාය යා ඇතු ක ඒ 
ල්යදෙශදනා එෂ   එතුමා ශ  ච්චජ වමීපව  ටයුතු  ළාද කියන 
 ාජරා පිළිසඳ අපට ශ  ඳ අවශසෝධයෂ   තිශසනවා. එාී නිවා 
එතුමාශඉ ශවන් මම අපි ල්යදෙශදනාටම ්තා ශේදනා ාරි, 
 දවතට ්තා තදින් දිනුණු අවවීථාවෂ . ශ ශව  වුවත්,  අද එතුමා 
අශපන් වමුශුන  මාජයි.  එතුමාට නිර්වාර සුවය අත්ශේවායි 
කියා මම ප්රාර්ථනා  ජනවා.  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 
මිතිතුමා ඝාතනය වුරා. දින් එතුමාශඉ පවුශ ර ඥාතීන්ට යුෂ තිය 
 ා වාධාජරය ්ුව  ළ යුතු සව විශ  මශයන්ම අපි අවධාජරය 
 ජනවා. එතුමාශඉ ඝාතනය වේසන්ධ පරීෂ මර  ටයුතු  ඩිනේ 
 ජ ා, ඒ වඳ ා පවත්වන නඩු විභාුය විශ  ම ත්රිපුේු  
ම ාධි ජර විනි ීචය වභාවෂ  ශවත ශය මු  ජන්න කිය ා 
ීතතිපතිවජයාට දන්වන ශ ව ු බ  ථානාය තුමාශුන් ් ර ා 
ල්ටිමින් මශඉ  ථාව අවවන්  ජනවා. 

 

[පූ.භා. 11.21] 

 

ගුණ චාමර ාපතප ක දානායක මතවා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்பத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි,  මියි 09 ශවනිදා ල්ේධිය 

නිවා අපි අති යින්ම  ේපාවට පත් වුරා. පසුශපළ මන්ත්රීවජශයෂ  

 ිටියට අපිත් එෂ   එ ට  ටයුතු  ජපු, මාදිශව  මන්ත්රී 

නිවාවව  ජීවත් ශවච්ච, අශ්  අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ හිටපු 

මන්ත්රීතුමාශඉ අභාවය පිළිසඳ ශ ෝ  ශයෝකනාව ශුනි ර ා අද 

අපි එතුමා ුින වනර ථන  ජනවා. අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාශඉ 

බිරිඳ, ද බවා ව  ඥාතීන් අද ශේ අවවීථාවට ව භාගි ශව ා 

්න්නවා. එදා එතුමාශඉ අවවන්  ටයුතු  ජන අවවීථාවට මම 

ව භාගි වුරා. මට  ලින් එදා රෑ පියං ජ කයජත්න මන්ත්රීතුමාත් 

එතුමාශඉ මළ ශුදජට ගිහි ර ා තිබුරා. පසුවදා මෘත ශේ ය 

එළියට අජශුන පාංශුකු ය ශදන්න පටන් ුන්නශ  ට මම තමයි 

ඒ මළශුදජ හිටිශේ . මම මළ ශුදජ ගිහි ර ා එතුමාශඉ මෘත 

ශේ යට ශුෞජව දෂ ව ා එළියට රවා. අ ර පු ශුදජ තමයි  ෑම 

 ද ා තිබුශඩල. මට රජාධනා  ළා,  ෑම ටි ෂ   න්න ඒ ශුදජට 

යන්න කිය ා. මම ඒ ශුදජට ගිහි ර ා  ෑම ටි ෂ    ා ා එළිශේ  

්න්නශ  ට ශමෝටර්වයි  යකින් එෂ ශ ශනෂ  ඇවි ර ා 

තිශසනවා. ඔහු ඇවි ර ා කිය ා තිශසනවා, එ225ශදනාශුන් 

එශ ෂ  ශමතින දින් ඇවි ර ා ්න්නවාඑ කිය ා. එශ ම කිය ා 

ශමෝටර්වයි  ශේ  රපු පුේු යා  ජවාශුන ගිහි ර ා තිශසනවා. 

මශඉ security  එශෂ  අය මට කිේවා, එෂ ශ ශනෂ  ඇවි ර ා 

ශමන්න ශමශ ම කිේවා කිය ා. මම කිේවා, ුරන් ුන්න එපා 

කිය ා. පාර්ලිශේන්තුශවන් කිය ා මට එදා අවමංු  වභාශේ 

 ථාවෂ  ශවන්  ජ ා තිබුරා.   ාමුදු බව බන්ශඉ 

අනු ාවනාවලින් පසුව ඔසතුමාට  ථාව තිශසනවා කිය ා මට 

කිේවා. මම  ාමුදු බව බන්ශඉ අනු ාවනා තුනෂ  අවවන් ශවනතු බ 

හිටියා.  තජශවනි අනු ාවනාශවන් පසුව අමජකීර්ති අයියා 

ශවනුශවන්  ථාවෂ   ජන්න මම එදා විදීප පි ිදීප හිටියා. නමුත් 

අවවානශේ   ාමුදු බව බනුත්, අමජකීර්ති අයියාශඉ බිරිඳත් -

මන්ත්රීතුමාශඉ බිරිඳ- මට පණිවි යෂ  එව ා තිබුරා,  එශේ පා න 

 ථා ශමතින ශදන එ  සුදුසු නි ි,  ඔසතුමාශඉ පිමිණීම ුින 

වීතුතියි, ශේ පා න  ථා ශදන්ශන් නි ිඑ කිය ා.  ිසියි, හිටපු 

අුමිතිතුමනි, කනාධිපතිතුමනි, අපි ඔයිට විඩිය තින්ව ට සිවීව 

මිනිවීසු. අපි, මිශජන්න භය මිනිවීසුත් ශන ශවයි. මම ඒත් කිේවා, 

 ථාව ශන දුන්නාට  මෂ  නි ි කිය ා. මම තවත් පිය භාුයෂ  

එතින ්ඳ ා අජ ංුවි , ගිජාුග බශ ෝට්ශට්, මහියංුනය  ජ ා 

සදු ර ට රවා. එදා මම තවත් පිය භාුයෂ  විතජ ්ඳ ා තමයි මළ 

ශුදරින් වමුුත්ශත්. මට පසුව වවන්ත යාපාසඩල ාජ මන්ත්රීතුමා 

ව  සුදත් මංජු  මන්ත්රීතුමාත් මළ ශුදජට ගිහි ර ා තිබුරා, මෘත 

ශේ ය භූමිදානයට ශුනිච්චාට පසුව. මම ශේ  ථාව කියන්ශන් 

ශේ නිවා. එ225ශදනාශුන් එශ ෂ  ඇවි ර ා ්න්නවා කිය ාඑ 

එතිනදීපත් ශ ශනෂ  ඇවි ර ා කිය ා ගියා.  ිසියි, ඒ ශව ාශේ  

225ශදනාශුන් එශ ෂ  ගිශේ  නි ේ ශන ශවයි; 225ශදනාශුන් 

එශ ෂ  නි ේ ශන ශවයි එතිනට ගිශේ . 
 

ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please!  
 

ශේ අවවීථාශේදීප  වු බන් ශ ෝ ු බ මන්ත්රීවජශයෂ  මූ ාවනය 

වඳ ා ු බ  ාන්ත සඩල ාජ මන්ත්රීතුමාශඉ නම ශයෝකනා  ජන්න. 
 

ගුණ දිවන් ් ගුරවතාධාන මතවා 
(ைொண்புைிகு திரனஷ் குணெர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, එු බ  ාන්ත සඩල ාජ 

මන්ත්රීතුමා දින් මූ ාවනය ුත යුතුයඑ යි මා ශයෝකනා  ජනවා. 
 
ප්ර ්නය විමාන ලදින්  ාවා ාපතමව විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා මූලාානවයන් ඉව ක 

වූවයන්  ගුණ  ාන්ව  ණ්ඩාර මතවා මූලාානාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரெ, ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர அெர்கள் 

தமலமை ெகித்தொர்கள்.    

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. SHANTHA BANDARA took the Chair. 
 

ගුණ චාමර ාපතප ක දානායක මතවා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்பத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, ඒ ශව ාශේ 225ශදනාශුන් 

එශ ෂ  නි ේ ශන ශවයි, එතිනට ගිශේ . ඒ ත් මම ශමතිනදීප 

කියන්න ඕනෑ. මම මශඉ බිරිඳටත් කිේවා, ළමයි ශදන්නාටත් 

කිේවා, මම යනවා කිය ා. එදා  වු බත් එළියට සහින්ශන් නිති 

දවවෂ , ු බ හිටපු අුමිතිතුමනි. නමුත් මම කිේවා, මම එශ   

583 584 

[ු බ කුමාජල්රි ජත්නාය  ම තා] 
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යනවා කිය ා.  225ශදනාශුන් එශ ෂ  නි ේ ශන ශවයි ගිශේ . 

 ිසියි, මම රශයත් පියෂ  විතජ එතින ්ඳ ා රශේ.  පාජව  

ශම කුත්   ස යෂ  තිබුශඩල නි ි. මමත් ඒවා 

ස ාශප ශජ ත්තුශවන් ගිශේ . ඒ ුින මම ශේ ශව ාශේ ප්ර ා  

 ජන්න ඕනෑ. ම   පුව, යාපනය ව   ිම පළාතම නිශයෝකනය 

 ජන මන්ත්රීව බ පාර්ලිශේන්තුශේ ්න්නවා.   

එ රටීටීඊ ත්රවීතවාදීපන් දළදා මාලිුාවට ශසෝේස ු නශ  ටත් 

යාපනය ඇතු ක ඳතුජ, නි ශඟනහිජ පළාත් නිශයෝකනය  ජපු 

මන්ත්රීව බ ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ හිටියා; අනුජාධපුජයට ශසෝේස 

ු නශ  ටත් ඳතුජ, නි ශඟනහිජ පළාත් නිශයෝකනය  ජපු 

මන්ත්රීව බ ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ හිටියා; අජන්ත ාශේ භිෂ   

ඝාතනය  ජනශ  ටත් ඳතුජ, නි ශඟනහිජ පළාත් නිශයෝකනය 

 ජපු මන්ත්රීව බ ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ හිටියා. ශ  ළඹ ම  සිංකුව 

අව  ශසෝේසය පුපුජනශ  ටත්, ශ  ුවශේ ශසෝේස 

පුපුජනශ  ටත්, ශේ ජශට් ල්ං   කනතාව ද වී ුරන් 

මිශජනශ  ටත්, ඳතුජ, නි ශඟනහිජ නිශයෝකනය  ජපු 

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීව බ ශ  ළඹ ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ්ඳන් 

යාපනයට, ම   පුවට, වේනියාවට ගියා. ඒ විධිශේ  ශ  ච්චජ 

ද බණු යුේධයෂ  තිබුරත්, අශ්  වාමානය මිනිවීසු ද වී ුරන් 

නි  බශඩල මි බරත්,  වදාවත් අශ්  මිනිවීසු පාර්ලිශේන්තුව 

නිශයෝකනය  ජපු ්රවි  ශ ෝ  මුවීලිේ මන්ත්රීවජශයකුට කිල්ම 

 ජදජයෂ   ශළ  නි ි. නමුත්, පසුගිය මාවශේ  9විනි දා Galle 

Face එශෂ දීප යේ ල්දුමමෂ  වුරා. අපි ඒ ල්දුමම අනුමත  ජන්ශන් 

නි ි. ශේ වභාශේ ්න්න ශස ශ  මයෂ  මිති ඇමතිව බ ඒ 

ල්ේධියට වේසන්ධ වුශඩල නි ි. නමුත්, Galle Face ල්ේධියට 

වේසන්ධ ශන වුණු ජශේම ී පතිජර මිතිතුමාශඉ ශුදජටත් ගිනි 

තිේසා. ඒ විතජෂ  ශන ශවයි, ුා ර  දිවීත්රිෂ  ය නිශයෝකනය 

 ජන වමගි කන ස ශේුශේ  විශසපා  ශ ට්ටිරජච්චි 

මිතිතුමාශඉ ශුදජටත් ප ජදීප ා තිශසනවා. කුමාජ ශව රුම 

ම ත්මයාශඉ ඩ්රයිවර් එතුමාට කිේවා දෙ, එයන්න සි ි, මිනිවීසු 

ු නවා.එ කිය ා. එතුමා රියිදු බ ම ත්මයාට කිේවා දෙ, එනි ි, 

නි ි. මිනිවීසු මට ු න්ශන් නි ි සං. මම තමයි ශුෝඨාට 

්වීශව ර ාම යන්න කියපු මිනි ා. යමන්..එ කිය ා. අන්තිමට 

කුමාජ ශව රුම ම ත්මයාටත් ුිහුවා. ඒ විතජෂ  ශන ශවයි, අශ්  

විපෂ ම නාය තුමා  ලිවම ඳවීව ඳවීවා එදා Galle Face එ ට 

ගියා. එතුමා  ලිවම ඳවීව ඳවීව  දිල්ශයන් ගිශේ .  දිල්ශයන් 

ගියා, විපෂ ම නාය තුමා එතිනට.  ලිවම ඳවීව ඳවීව ටෂ , ටෂ , 

ටෂ  ුා ා ගිශේ . අනුජ කුමාජ දිවානාය  ්වීශව ර ා ගියා; 

එතුමාට ්වීවජ ශවන්න ශමතුමා ගියා. අනුජ කුමාජ දිවානාය ට 

ුිහුශේ නි ි, විපෂ ම නාය තුමාට ුිහුවා. වජිත් ශප්ර මදාව 

ම ත්මයාටත් ුිහුවා නේ අපිට ු න්ශන් නිතිව ්ඳීවි ද  

එතුමාටත් ුිහුවා නේ අපිට ශම නවාද ශන  ජන්ශන්  ඒ  නිවා 

අපට ශේ ුින ශු  ෂ  අවධානශයන් හිතන්න ශවනවා.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, ශේ ල්දුමශේදීප පෂ ම සිදෙශේ 

නි ි, පාට සිදෙශේ නි ි, පුේු ශයෝ සිදෙශේ නි ි, ු ශුන 

ු ශුන ු ශුන ගියා. කුමාජ ශව රුම ම ත්මයා නවත්වා 

ුත්ත ශව ාශේදීප එතින හිටපු යමෂ  ශත් බේ ුන්න පු කවන් 

ශ  කු ඳදවිය කිේවා දෙ, එශේ කුමාජ ශව රුම ම ත්මයා, එතුමාට 

ු න්න එපා.එ කිය ා. ශප ඩි ළමයි ටි ෂ  ඇවි ර ා කිේවා දෙ, 

එනි ි, නි ි, ශව රුම ශන ශවයි,  වු බ වුරත්  මෂ  නි ි 

ු න්න ඕනෑඑ කිය ා. එවිනි තත්ත්වයෂ  තමයි එදා තිබුශඩල. 

ු බ හිටපු අුමිතිතුමනි, ු බ  ථානාය තුමනි, එදා මන්ත්රීව බ 

ශව ය ශව යා ප ජ දුන්නා වාශඉම නිට්ටුවශේ වා ල්දුමශේදීප 

සුේදයකුත් ල්දු වුරා. අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාට  ලින් 

ගිය  ිේ එශෂ  ගිශේ  මීු කිවු  ප්රාශේය ය වභාශේ වභාපති  ලිත් 

ම ත්මා. මීු කිවු  ප්රාශේය ය වභාශේ වභාපතිශඉ ශරේවී ට්, මුදු, 

පර්වී, ඔෂ ශ ෝම අජශුන. එතුමාශඉ පුතාත් ඒ ශව ාශේ 

වා නශේ  ්ඳ ා තිශසනවා. පුතාශඉ ශ  ේපියුටර් එ ත් 

අජශුන. එදා නිට්ටුවශේ වුණු ල්දුමශේදීප එතුමාශඉ වා නශේ  

තිබුණු  ිම ශදයෂ ම සුේද  ජ ා තිශසනවා. ශේ ල්දුමේ ශදව 

ස ේදීප ශේවාත්  රියට 1983  ා ශේ  වුණු ල්දුමේ වාශුයි. විශේ 

අජ පිත්ශතන් යනශ  ට ශමශ න් මංශ   ර යකුත් ගියා; 

සුේදයකුත් ගියා. එවිනි ශදයෂ  තමයි ශේ ල්දුශව ා තිශසන්ශන්.  

පාකිවීතානශේ  ්ේජාන් නාන් මිතිතුමා අද අුමිති රයජශේ  

නිති වුරත්, එතුමා අුමිති තනතුශර් ල්ටියදීප අශ්   ං ාශේ 

මනුවීවයාශඉ ඝාතනය ශවනුශවන් නිවිජදි තීන්දුවෂ  ුත්තා 

කියන එ  අපි කියන්න ඕනෑ. අශ්   ං ාශේ මනුවීවයා 

ශවනුශවන් ්ේජාන් නාන් මිතිතුමා  රියට  ටයුතු  ළා නේ, ශේ 

ජට පා නය  ජන  වු බ වුරත්  මෂ  නි ි, ඒ අයටත්, 

අධි ජරයටත් අපි කියනවා, අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මන්ත්රීතුමාශඉ ඝාතනය වේසන්ධ නඩුව විඩිය  අදින්ශන් නිතිව 

්ෂ මනින් තීන්දුවෂ   සා ශදන්න කිය ා. අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

ම ත්මයා ඝාතනය  ජපු අයට මාව 3ෂ  යන්න  ලින් දඬුවේ 

 සා ශදන්න ඕනෑ කියන එ  අපි ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ශයෝකනා 

 ජන්න ඕනෑ, හිටපු අුමිතිතුමනි. ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ  

මන්ත්රීව බ 225 ශදනා අතජ හිටපු අහිංව ම මන්ත්රීවජයා  

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමායි. ඒ නිවා එතුමාශඉ අභාවය  

ුින ශස ශ  ම  නුාුවශවන් අපි ශේ  ථා  ජන්ශන්.  

මම හිටපු අුමිතිතුමාටත්, ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ මිති 

ඇමතිව බන්ටත් ශේ ශේ කියන්න ඕනෑ. අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මන්ත්රීතුමාශඉ බිරිඳ ්න්නවා. ඒ වාශඉම එතුමාට පුශතෂ  

්න්නවා. අද ඒ අයට ශම නවත් ්තිරිශව ා නි ි. ඒ නිවා ශේ 

ජට පා නය  ජන ඇමතිව බන්ශුන් මම ් රලීමෂ   ජනවා, ඒ 

ද බවාශඉ වුකීම සාජශුන ඔහුට අව ය රැකියාවෂ  ශ ෝ 

 සාදීපමට  ටයුතු  ජන්න කිය ා. එතශ  ට ඒ ද බවාට පු කවන් 

තමන්ශඉ මෑණියන් එෂ   නිද ශව  ජීවත් ශවන්න. ශමතින 

්න්න ඇමතිව බන්ශුන් මම ඒ ් රලීම  ජනවා.  

මම එදා මළ ශුදජට ගිය ශව ාශේත් ඒ අවට හිටපු  ට්ටිය 

කිේවා, එශමතුමා  ේස  ජපු ශදයෂ  නි ි. ඒ නිවා ශමතුමාශඉ 

පුතා ශවනුශවන් යමෂ   ජන්න කිය ා වභාශේ කියන්න, 

මන්ත්රීතුමාඑ කිය ා. ඒ අවවීථාව අද මට  ිබුරා. මම එතුමාශඉ 

අවවන්  ටයුතු  ජන ශම ශ  තට වේසන්ධ වුරා. අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ අශ්  හිටපු ව ෘදයාට, අශ්  හිතවතාට, 

පාර්ලිශේන්තුශේ අශ්  පසුශපළ මන්ත්රීවජයාට නිවන් සුව අත් 

ශේවායි ප්රාර්ථනා  ජමින් මා නි ඬ ශවනවා.  

[පූ.භා. 11.32] 

 
ගුණ ඩලා් අලත් වපුණම මතවා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, අද අපි වනර  ථනය ල්දු 

 ජන අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ අශ්  වශ ෝදජ මන්ත්රීතුමා ුින 

ශමශතෂ  වාශඉම  මින් අනතු බව අද දවව පුජාමත් ශේ වභාශේදීප 

දිු  ිශජන වනර  ථන,  නුාුවව වාශඉම ශයෝකනා ල්ය ර  

එෂ   මම ඒ ර ාජශයන්ම එ ඟ ශවනවා. අශ්  හිටපු කනාධිපති 

මහින්ද ජාකපෂ ම මිතිතුමාත් ශේ වභාව තුළ ්න්නවා. එතුමා ශේ 

විවාදය රජේභශේ දීප  ථා  ළා. ඒ වාශඉම ු බ අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ රදජණීය බිරිඳ වන මා ීත අතුශ ෝජළ 

නිඟණිය, ජනිුග අතුශ ෝජළ පුතණුවන් ඇතු ක පවුශ ර ල්යදෙ 

ශදනාත් අද ශේ ශ ෝ  ප්ර ා  ශයෝකනාශේ  වු ර  බවන් සවට 

පත් ශව ා තිශසනවා.  

585 586 



පාර්ලිශේන්තුව 

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, වාේප්රදායි ව යමින් මමත් 

පළමුව මා ීත අතුශ ෝජළ නිඟණිය ප්රමුන ඒ පුතණුවන් ඇතු ක 

පවුශ ර ල්යදෙශදනා ශවතම අශ්   නුාුවව  ෘදයංුමව ප්ර ා  

 ජන්න ඕනෑ. ඒ වාශඉම අශ්  අතුශ ෝජළ මිතුජා රැ  ුිීතම 

වඳ ා ජීවිත පරිතයාුශයන්  ටයුතු  ළ ඒ කයන්ත වනරවර්ධන 

ශප ලිවී නි ධාරියාත් මම ශේ ශව ාශේ මතෂ   ජන්න ඕනෑ. ඒ 

පවුශ රත් දියණිය වමඟ ඒ බිරිඳ තනිශව ා ්න්ශන්. ඔහු ජීවිතය 

දුන්ශන් තමන් රජෂ මාව විපයූ මන්ත්රීවජයාශඉ ජීවිතය ශේජා 

ුිීතම ශවනුශවන්. එම නිවා ඒ පවු  ශවතත් අශ්   නුාුවව ඒ 

ර ාජශයන්ම ප්ර ා  ශවන්න ඕනෑ කියන ශයෝකනාව මා ශේ 

අවවීථාශේ   ජන්න  ිමිතියි.  

විශ  මශයන්ම මා ඇතු ක අශ්  මන්ත්රී  ඩල ායමෂ  

අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාශඉ නිවවට ගියා. ඒ පුතණුවන් ්තාම 

වධර්ය වේපන්න මනවකින්  ටයුතු  ජන්ශන්, මූ ාවනාරූඪ 

ු බ මන්ත්රීතුමනි. පියාශඉ ල්හිනය ම තිබුශඩල තම පුතණුවන් 

අනාුතශේ දීප වවදයවජශයකු වනු දිකීමයි. ශ  ළඹ ජාකකීය 

විදයා ශේ  වාශඉම ශප ශළ න්න බව ජාකකීය විදයා ශේ  රදි 

ශිමයශයකු වන ඒ පුතණුවන්ශඉ ල්හිනය විසෑ  ජුන්න අව ය 

 ෂ තිය, වධර්යය විතජෂ  ශන ශවයි මඟ ශපන්මම  සා දීපම 

තමයි අශ්  අතුශ ෝජළ මිතුජා ශවනුශවන් අපට  ජන්න පු කවන් 

වන ශ  කුම ඳදේව. ඒ  ෂ තිමත්භාවය පවු  තුළ තිශසනවා. ඒ 

නිවා අපි ඒ පිළිසඳවත් අධිමීඨාන ව ුත ශවන්න ඕනෑය කියන 

 ාජරය මම ශේ අවවීථාශේ මතෂ   ජන්න  ිමිතියි.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි,  1948 ්ඳ ා ුත්ශත ත් ශේ 

වභාශේ ශ ෝ  ප්ර ා  ශයෝකනා ද වී ුරනෂ  ුින වා ච්ඡා 

ශවන්න ඇති. ඒ වාශඉම අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා වාශඉම 

ඝාතනය  ජපු මන්ත්රීව බ පිළිසඳ ශ ෝ  ප්ර ා  ශයෝකනා ුිනත්  

වා ච්ඡා ශවන්න ඇති. ඒ නිවා මම ශේ වභාශේදීප මශුන්ම අ න 

ප්ර ීනයෂ  වාශඉම මම වභාශවන් අ න ප්ර ීනයෂ  ව  මම ජශටන් 

අ න ප්ර ීනයෂ  තිශසනවා. එ  ප්ර ීනයෂ  ශන ශවයි, ප්ර ීන තුනෂ  

තිශසනවා. පළමුවිනි ප්ර ීනය ශමයයි. ශ ෝ  ප්ර ා  ශයෝකනාව  

අජමුර ඒ පවු  ශවත  නුාුවව ප්ර ා  කිරීම පමරෂ ද   ශදවිනි 

ප්ර ීනය ශමයයි. මන්ත්රීවජයාශඉ -ශමතිනදීප නේ අතුශ ෝජළ 

මන්ත්රීතුමාශඉ- විශයෝශවන් පාඩුවෂ  ල්දු ශවන්ශන්,  ානියෂ  

වුශඩල ඒ පවු ට විතජ ද, ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  යට විතජ ද, 

එතුමා වංවිධාය  විධියට  ටයුතු  ජපු මින්ශන්රිය රවනශේ  

කනතාවට විතජ ද  ඒ වාශඉම තුන්විනි ප්ර ීනය ශමයයි. 

අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා ඝාතනය ශවන්ශන් එතුමා විල්න්  ජපු 

ශපෞේුලි  වජදෂ  නිවා ද  ශේ ජශට් අධි ජරශේ  විභාු වන 

මනුමය ඝාතන නඩු දි ා සිදෙවාම, ඒ මනුමය ඝාතන සහුතජයෂ  

ල්ේධ ශව ා තිශසන්ශන් ් ේ රජාවු ර පදනේ  ජශුන. ඊළඟට, 

අනියේ වේසන්ධතා පදනේ  ජශුන.  ිසියි, අශ්  මිත්ර 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා ශේවාට අදාළද  එතුමා ඝාතනය 

වුශඩල එවිනි  ාජරාවෂ  නිවාද  ශේ කියන ප්ර ීන තුනයි මම 

අ න්ශන්.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, ශමතින තිශසනවා, අප 

වා ච්ඡා  ළ යුතු ශවනත්  ාජරාවෂ . මම ශපශර්දා 

පාර්ලිශේන්තුශේ පුවීත ා යට ගිහින් පුවීත ා ශයන් විමසුවා 

්ති ාවශේ  ල්ට ශේ දෂ වා ශේ වභාව නිශයෝකනය  ජමින් ල්ටියදීප 

ඝාතනය වුණු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීව බන්ශඉ ශ රනනයෂ  

තිශසනවාද කිය ා. එශ ම ශ රනනයෂ  නි ි. මම 

පුවීත ා යාධිපතිතුමා එෂ  ත්, Research අං ශේ  ්න්න 

ශකයමීඨ පර්ශේ මර නි ධාරි අජිවඩීන් ම ත්මයා එෂ  ත් 

වා ච්ඡා  ජ ා ඊශේ  දවශව  ශ රනනයෂ   ිදුවා.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, 1956 වි් තිේසර් මාවශේ  

එවී. ේලිේ.රර්.ඩී. සඩල ාජනාය  අුමිතිතුමා ඝාතනය  ජ ා 

පටන් ුත්තු, රයජය දජේදීප ඝාතනයට  ෂ  වා -වීවාභාවි ව මිය ගිය 

අය ශන ශවයි- මන්ත්රීව බන්ශඉ වංනයාව 45ෂ  වනවා. 

එවී. ේලිේ.රර්.ඩී. සඩල ාජනාය  මිතිතුමාශුන් පටන්ශුන 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා දෂ වා 45ශදශනකු ඝාතනය 

 ජ ා තිශසනවා, දිනට තිශසන වමීෂ මරය අනුව. ඒ ුරන 

තවත් විඩි ශවන්න පු කවන්. ඒ අතජ ජාකය නාය ශයෝ ශදන්ශනෂ  

්න්නවා; පෂ ම නාය ශයෝ ්න්නවා; විපෂ ම නාය වජශයකුත් 

්න්නවා. ශේ ඝාතන වංවී ෘතිශේ  ද බණු ම ශපශනන එ  

වාධ යෂ  තමයි, 1956 දීප ල්දු වුණු පළමුවිනි ඝාතනශේ  ්ඳ ා ශේ 

දෂ වා සිදෙශව ත්  ිම මාව 19 ටම එ  මන්ත්රීවජයකු සිගින් 

ඝාතනය  ජ ා තිබීම.  ිම මාව 19 ටම එ  මන්ත්රීවජයකු 

සිගින් ඝාතනය  ජ ා තිශසනවා! ඝාතන වංවී ෘතිය ශේුවත් 

ශවච්ච 1980 ද  ශේ  ්ඳ ා සිදෙශව ත්  ිම අවු බේද ටම එ  

මන්ත්රීවජශයකු සිගින් ඝාතනය ශව ා තිශසනවා. එශ ම නේ, 

ශමවිනි ශ ෝ  ප්ර ා  ශයෝකනාවෂ  ශඉන අද විනි දවව  අප 

ශේ ඝාතන පිුවපවීශව  තිශසන ශේ පා නයත් ්වීමතු  ජන්නට 

ඕනෑ. මිය ගිය අශ්  වශ ෝදජ මන්ත්රීවජයාට ශ ෝ මන්ත්රීවරියට 

අවාධාජරයෂ  ශන වන විධියට ශේ ඝාතන පිුවපව තිශසන 

ශේ පා නය ුින  ථා  ජන්නට ඕනෑ.  

අපි 1994 වර්මශේ දීප පාර්ලිශේන්තුවට රශේ. ු බ අනුජ 

ප්රියදර් න යාපා මන්ත්රීතුමා මා එෂ   1994දීප පාර්ලිශේන්තුවට 

රශේ. 1994 වර්මශේ දීප අපිත් එෂ   එ ට පාර්ලිශේන්තුවට රපු 

ුාමිණී දිවානාය  මන්ත්රීතුමාශුන් පටන් ුත්තාම අතුශ ෝජළ 

මන්ත්රීතුමා දෂ වා, 1994 ල්ට ශේ දෂ වා විතජෂ  අශ්  රදජණීය 

මිත්රයා වන නා න්ද එ ර ාව  ද ඇතු කව මන්ත්රීව බන් කීශදශනකු 

නේ ඝාතනය  ජ ා තිශසනවාද  ශකයජාස ප්රනාන්දුපු රශ ර හිටපු 

ඇමතිතුමා, ද.මු. දවනාය  වශ ෝදජ මන්ත්රීතුමා, වෑේ තේබිමුත්තු 

මිතිතුමා,  ශකෝ ්  පජජාකල්ං ේ මිතිතුමා, ීත න් ති බශච රවේ 

මිතිතුමා රදි වේභාවීතය මිනිසුන් කීශදශනකු නේ ඝාතනය 

 ජ ා තිශසනවාද  ඒ  ිමශදනාම ඝාතනය ශව ා තිශසන්ශන් ඒ 

මන්ත්රීව බන් විල්න්  ජනු  ිබූ ශපෞේුලි  වජදෂ  හින්දා 

ශන ශවයි. ඝාත යන්ට අනුව, ශ  තුව ශම  ෂ ද  ඔවුන් දජන 

ශේ පා න ප්රතිපත්තිව  ුිටදෙවෂ . මම ඒ  නිවිරැදි කිය ා 

කියන්න ඳත්වා  ුන්නවා ශන ශවයි ශේ. ඝාත යන්ට අනුව, ඒ 

මන්ත්රීවජයා දජන ශේ පා න මතවාදය පිළිසඳ ුිටදෙවෂ  නිවායි 

ඝාතනය  ජ ා තිශසන්ශන්. ශේ 45ශදනාශුන් අමිර්තලිංුේ 

විපෂ ම නාය තුමා ඇතු ක 24ශදශනෂ ම පාර්ලිශේන්තුව 

නිශයෝකනය  ළ දමිළ මන්ත්රීව බ.  

මම වි ීවාව  ජන්ශන් අප දින් අශ්  ජශට් ශේ පා නය 

නිවිරැදිව කියවා ුන්නට ඕනෑ සවයි. එශ ම නිත්නේ ශේ ශ ෝ  

ප්ර ා  ශ ළවජෂ  නිතිව දිු  ිශජයි. අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා 

ුින වාශඉම   ව ී අ  ් ශප බම ුිනත් ශ ෝ  ප්ර ා  

ශයෝකනාවෂ  එයි, රවන්න දිනය දීප. ශේ අශනෂ  මන්ත්රීව බන් 

වේසන්ධවත් එශ මයි. ඒ නිවා අපි ශේ  ාජරය ශේ පා නි ව 

ුිුවරින් වා ච්ඡා  ජන්නට ඕනෑ. ඒ  තමයි ඝාතනයට  ෂ  

ශවච්ච මන්ත්රීවජයාට  ජන්න පු කවන් ශ  කුම ශුෞජවය ව  

අනාුතය ශවනුශවන් ව වී  ජන පදනම. 

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, ඳදා ජරයෂ  විධියට 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා ුන්න. එතුමාශඉ විශයෝශවන් 

 ානියෂ  වුශඩල මා ීත නිුණියට විතජද, ඒ පුතාට විතජද කිය ා 

මම ්වීශව ර ාත් ඇහුවා; ශප ශළ න්න බශේ මිනිසුන්ට විතජද 

කිය ා මම ්වීශව ර ාත් ඇහුවා. අතු ශ ෝජළ මිතිතුමා විනි 

ශ ශනකු ඝාතනය කිරීශමන් ශේ ජශට් නිර්ප්රභූ ශේ පා නයත් 

ඝාතනය ශවනවා. නිර්ප්රභූ ශේ පා නයත් ඝාතනය ශවනවා! ශේ 
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[ු බ   වී අ  ් ශප බම ම තා ] 
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ජශට් ්ති ාවශේ  ප්රභූ ශේ පා නයට එශජහිව නිර්ප්රභූ 

ශේ පා නයෂ  ක්රියාත්ම  වුරා. නිර්ප්රභූ ශේ පා නය 

ශවනුශවන් ්දිරිපත් වුණු  ිම ශ නාම වාශඉ ම  මඟ, පාජ 

අයිශන් ඝාතනයට  ෂ  වුරා. අව ය නේ විකය කුමාජරතුංු 

ම ත්මයාශඉ ්ඳ ා ඒ ඝාතන  ියිවීතුව කියන්නට පු කවන්. 

ශජෝ ර විශසමජ ම ත්මයාත් නිර්ප්රභූ ශේ පා නය ශවනුශවන් 

ශපීත ල්ටිශේ . ඒ  ියිවීතුව දිු  ියිවීතුවෂ . ඒ අය 

පාර්ලිශේන්තුවට ර අය ශන ශවන්න පු කවන්. මූ ාවනාරූඪ ු බ 

මන්ත්රීතුමනි, ප්රභූ ශේ පා නය ශවනුශවන් ශපීත හිටපු අය -ප්රභූන්- 

ශුෞජවීතය විධියට  නත්තට ගියා.  ිසියි, නිර්ප්රභූ ශේ පා නය 

ශවනුශවන් ශපීත හිටපු අය ම  මඟ, පාජ අයිශන් ඝාතනයට  ෂ  

වුරා. අපි ඒ  ාජරය අවදානයට  ෂ   ජන්න ඕනෑ. අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ විශයෝශවනුත් එ  පිත්තකින් ඝාතනය 

ශවනවා, නිර්ප්රභූ ශේ පා නය. ඒ වාශඉම, විසෑ ග්රාමීය 

නිශයෝජිතශයකු වා එතුමාශඉ විශයෝශවන් ල්දු වුශඩල ශ  ච්චජ 

අහිමිමමෂ ද  අද ත බර පජේපජාව ල්ං   ව  ්ංරීල් භාමා ශද  

එ තු  ජ ා  දාුත්ත එල්ංඉලිමීඑ කියන වචනය කියනවා. ඒ 

වාශඉම වචනයෂ  තිශසනවා, එමනි-ජෂ ඛිතඑ කිය ා. එය 

ශය දාශුන  දාුන්න පු කවන්, එමනි-ජෂ ඛිත ශේ පා නයඑ 

කියන ශයදුම. අතුශ ෝජළ විනි මන්ත්රීවජශයකුශඉ විශයෝශවන් 

පවතින්ශන් මනි-ජෂ ඛිත ශේ පා නයයි; ඝාතනය වන්ශන් මනි-

ජෂ ඛිත ශේ පා නයට එශජහි මතවාදයයි. ඒ නිවා අපි ම කන 

නිශයෝජිතයන් විධියට ශේ අදෙත් වංවාදයට ඇතු ක ශවන්නට ඕනෑ. 

ඇින ර  දිවන කිරීශමන් පමරෂ  අනාුතයට අව ය පදනම 

ප්රමාරවත් පරිදි ශු  නිශුන්ශන් නි ි කියන එ යි මශඉ 

අද ව, මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි.  

මම විඩිපුජ  ා ය ුන්න ස ාශප ශජ ත්තු වන්ශන් නි ි. අද 

අශ්  වශ ෝදජ මන්ත්රීව බ ජාශියෂ  ශේ ශයෝකනාශේ  වු ර  බවන් 

ශවන්න ස ාශප ශජ ත්තු ශවනවා. ත්රිපුේු  ම ාධි ජර විනිසු බ 

මඩල  යකින් ඒ මන්ත්රීතුමාශඉ ඝාත යන්ට දඬුවේ දිය යුතුයි 

කියන ශයෝකනාවට ශේ ු බ වභාව විධියට ශප දුශේ පෂ ම, විපෂ ම 

ශේදයකින් ශත ජව ල්යදෙ ශදනා පෂ ම වනවා ඇති. මම හිතන්ශන් 

නි ි, එම ශයෝකනාව,  වු බවත් වි බේධ වන ශයෝකනාවෂ  

කිය ා. වමාකය තුළ ප්රකාතන්ත්රවාදය රජෂ මා  ජන්න නේ 

ීතතිශේ  රධිපතයය ත වු බ ශවන්නට ඕනෑ, රජෂ මා ශවන්නට 

ඕනෑ. ඒ නිවා මම හිතන්ශන් නි ි ශේ ු බ වභාව නිශයෝකනය 

 ජන කිල්ම මන්ත්රීවජශයෂ  එම ශයෝකනාවට එශජහි ශවයි කිය ා. 

ඒ නිවා ඒ ශයෝකනාවටත් අශ්  එ ඟත්වය ප්ර ා   ජමින් මා ීත 

අතුශ ෝජළ නිුණිය ප්රමුන ඒ පවුශ ර ල්යදෙ ශදනා ශවත නිවත 

වතාවෂ  අශ්  වශ ෝදජත්වය ව  ශ ෝ ය ප්ර ා   ජමින්, 

තවදුජටත් ශේ පාර්ලිශේන්තුව ඝාතන ශේ පා නය ට අත් ශප ත් 

තසන පාර්ලිශේන්තුවෂ  ශන ශේවා, ශේ පාර්ලිශේන්තුව ශේ ජශට් 

නව ශේ පා න වංවී ෘතිය ට ශය මු ශේවා කියා මා පතනවා.  

ශේ තජේ  ෂ තිමත් පාර්ලිශේන්තුවෂ  අශ්  ්ති ාවශේ  

තිබුශඩල නි ි. හිටපු කනාධිපතිව බන් ශදශදශනෂ  ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝකනය  ජනවා. අුමිතිවජයා  ය වතාවෂ  

ශේ ජශට් අුමිති ශවච්ච නාය ශයෂ . හිටපු  ථානාය තුමන් ා 

ශදශදශනෂ  ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීව බන් විධියට ්න්නවා. 

බුේධිමත් මන්ත්රීව බන් ජාශියෂ  පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝකනය  ජන 

අවවීථාවෂ , ශමය. එවිනි පාර්ලිශේන්තුව ටත් අජ අමිහිරි 

පරිච්ශේදයට නිවතීශේ  කුර තසන්න සිරි නේ, ශේ ජශට් 

ත බර පිරිව ප්රමුන පුජවිල්ශයෝ අප ුින තවත් ස ාශප ශජ ත්තු 

තසන එ ෂ  නි ි, මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි. ඒ නිවා ඒ 

පිළිසඳත් වඳ න්  ජමින්, මට ශේ අවවීථාව  සා දීපම පිළිසඳව 

ඔසතුමාට නිවතත් මශඉ  ෘතශේදිත්වය ප්ර ා   ජමින් නි ඬ 

මමට අවවජ ් ර නවා.  

ශස ශ  ම වීතුතියි. 

[පූ.භා. 11.46] 

 

ගුණ (රචාතාය) ාර ක වීරවාේකර මතවා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசகர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, ශේ වභා ුර්භශේ  අප වමඟ 

්තාම සු දව ල්ටි, වචනශේ  පරිවමා් ත අර්ථශයන්ම ම ත්මශයකු 

වා අශ්  හිතවත් අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ අ  ර 

විශයෝව පිළිසඳව අද අපශඉ ශ ෝ ය ප්ර ා   ජනවා. අශ්  

බුදුජකාරන් ව න්ශව  ශමශව  ශේ නා  ජ තිශසනවා: 
 

"පුත්තා මත්ික ධනේමත්ික ්ති සාශ   වි ඤීඤති 

අත්තා හි අත්තශන  නත්ික කුශත  පුත්තා කුශත  ධනංඑ 

 "තමාට පුතුන් ල්ටිනවාය, තමාට ධනය තිශසනවාය කිය ා 

මිනිවීසු හිතුවත්, තමාට තමාම නිත්නේ කුමන ධනයෂ ද, කුමන 

පුතුන්දඑ කියන එ යි එහි ශත් බම. අපි ්පදුරාට පසුව අපට 

කිල්වෂ  පා නය  ජන්න සි ි. අපි ත බර ශවනවා, ම දෙ වියට 

පත් ශවනවා, ඊට පසුව මජරයට පත් ශවනවා. ඒ   ාටවත් 

වළෂ වන්න සි ි. නමුත් ශමතිනදීප විදුත් වන්ශන්, ්පදි ා 

මිශජන  ර අපි ජීවත් වා  ිටියි. ඒ  තමයි විදුත් වන්ශන්. 

එශ ම ස නශ  ට අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ අශ්  හිටපු මන්ත්රීතුමා 

කියන්ශන් ්තාම අහිංව , ඒ වාශඉම කනහිත ාමී, දු් පත් 

කනතාවට ඳදේ  ළ, ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ  කනතා 

ඡන්දශයන් පාර්ලිශේන්තුවට පත් වුණු ්තාම ශ  ඳ 

මන්ත්රීවජශයෂ . අපි ශේ වභා ුර්භශේ  එ ට වාඩි ශව ා සු දව 

 ථා සවී  ජ ා තිශසනවා. සු දව ්ඳශුන  ා ා බී ා 

තිශසනවා.  මම ශප ලීල්ය භාජ ඇමතිතුමා  ිටියට  ටයුතු 

 ජනශ  ට එතුමා ශන ශයෂ  වජ මශඉ  ාර්යා යට පිමිර මා 

වමඟ ශස ශ ෝ ශේ ා  ථා  ජ ා තිශසනවා. එතුමා මා වමඟ 

ශස ශ ෝ ශේ ා  ථා  ශළ , ශප ශළ න්න බශේ ශු වි කනතාවශඉ 

ප්ර ීන වේසන්ධශයනුයි. එතුමා ඒ ශු වි කනතාවශඉ ජීවිත සුඛිත 

මුදිත කිරීශේ වි සුේ ුිනත් මා වමඟ ශස ශ ෝ ශේ ා  ථා 

 ජ ා තිශසනවා. අද එතුමාශඉ බිරිඳ, පුතා ඇතු ක ඥාතින් වභා 

ුර්භශේ  අමුත්තන්ශඉ ුි රිශේ  ල්ටිනවා. එතුමාශඉ අභාවය 

පිළිසඳ මාශඉ  ෘදයංුම  නුාුවව ව  වංශේුය ශේ 

අවවීථාශේදීප ප්ර ා   ජ ල්ටිනවා.  

අශ්  පන්ල්ය පනවී කාත  ශප ශත් ශ  ඳ කාත   ථාවෂ  

තිශසනවා. ඒ තමයි, ධර්ම කාත ය. ඒශෂ  ධර්ම දිවය පුත්රයා 

කියන්ශන්, මනුමය ඝාතන, ඒ වාශඉම ශව ජ ේ, වංචා එපා කියන 

දිවය පුත්රයා. අධර්ම දිවය පුත්රයා කියන්ශන්, ඒ ල්ය ර   ජන්න 

කියන දිවය පුත්රයා. ඒ ශදශදනා ශව නාව වමඟ දවවෂ  මුහුරට 

මුහුර ා මාර්ුශේ   මු ශවනවා. එතශ  ට ධර්ම දිවය පුත්රයා 

අධර්ම දිවය පුත්රයාට කියනවා, එපවීවට යන්නඑ කිය ා. නමුත් 

අධර්ම දිවය පුත්රයා එසි ිඑ කිේවාම ධර්ම දිවය පුත්රයා කියනවා, 

මම - ධර්මය - තමයි ශ ෝ යට ්වීවජ ශව ා ප ළ වුශඩල, ඒ 

නිවා මම විඩිම  ර, ඒ නිවා විඩිහිටියන්ට ු බ  ජන එ  ුින 

හිත ාවත් පවීවට යන්න කිය ා. එතශ  ට අධර්ම දිවය පුත්රයා 

ශ  ෂ   ඬ ා හිනා ශව ා කියනවා, මම විඩිහිටියන්ට ව  නවා 

නේ මට එඅධර්මඑ කිය ා කියන්ශන් නි ි කිය ා. එදා වාශඉම  

අධර්මය ජක ශව ා තිශසන  ා යෂ  ශේ , මූ ාවනාරූඪ ු බ 

මන්ත්රීතුමනි.  ාටවත් වජදෂ   ජන්ශන් නිති, ශමශ ම ප්ර ීනයෂ  

ුින  ාං විල්යෂ   දන්ශන් නිති,  වවට වතුශටන් ශුදජ යන්න 

ඳශේ පිටත් වුණු අහිංව  මන්ත්රීවජශයෂ  ශේ විධියට අමානුෂි  

විධියට ඝාතනයට  ෂ  වුශඩල, අශ්  ජශට් අද අධර්මය ජක  ජ ා 

තිශසන නිවායි. ්තින් ශේ වාශඉ තත්ත්වයෂ  ජට තුළ ඇති කිරීම, 

ජශට් ීතතිය නිති කිරීම වාශඉම අධර්මය ජට තුළ ඇති කිරීම ුින 

වු කිව යුත්ශත්  වුද  අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා ඝාතනය  ශළ , 

කුඩු ාජයන්, ජවීතියාදු ාජයන්, ේශ රච්ඡ තිරිවන් මිනිවීසු. ඒ 

වාශඉම ඔවුන් ශමශ යවාවා, නයායාචාර්යව බ. ශමතිනදීප 
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කියිවුරා, වම ජ රුමි  නාය යන්, පූක ව බ, විදුත් 

කනතාව ප්රතිෂ ශම ප  ජන ශේ පා න නාය යන් ල්යදෙශදනාම 

ඔවුන් ශමශ යවා සව. ඔවුන් තමයි කිේශේ, එගිනි තියප ර ා, 

මජප ර ා, ු ප ර ාඑ කිය ා. එශ ම නේ ශේ මජරය ල්දු  ළ 

තිජවීචීනයන්ට වි බේධව පමරෂ  ශන ශවයි, ඔවුන් ශමශ යවා ඒ 

නාය යන්ටත් වි බේධව ීතතිය ක්රියාත්ම   ජන්න ඕනෑ කිය ා 

මම හිතනවා.  

 වංවී ෘත  ීශ ෝ යෂ  තිශසනවා, ශමන්න ශමශ ම.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි. මා එය කියන්නේ. 
 

"ර ාජ නි්රා භය වමනංනංචඑ 

"ධර්ශේන හීනා පශුහිං වමානාංඑ 

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, ඒ  ීශ ෝ ශයන් කියන්ශන් 

මිනිවා ව  තිරිවනා අතජ තිශසන ශවනවයි. ර ාජ කියන එ  

මනුමයයාටත් අව යයි; තිරිවනාටත් අව යයි. භය කියන එ  

මනුමයයාටත් දිශනනවා; තිරිවනාටත් දිශනනවා. නින්ද කියන 

එ  මනුමයයාටත් අව යයි; තිරිවනාටත් අව යයි. වමූනන කියන 

එ  මනුමයයාත්  ජනවා; තිරිවනාත්  ජනවා. ඒ  ාජරා  තජම 

මනුමයයායි, තිරිවනායි ශදශදනාම  ජනවා.  ිසියි, තිරිවනාශුන් 

මනුමයයා ශවනවී ශවන්ශන්,  මනුමයයාට පමරයි ීතතියට ු බ 

 ජන්න පු කවන්; මනුමයයාට පමරයි, ශිමීට ශ ව ජීවත් ශවන්න 

පු කවන්.  වු බ ශ ෝ මනුමයශයෂ  ීතතියට ු බ  ජන්ශන් 

නිත්නේ,  ශිමීට ශ ව ජීවත් ශවන්ශන් නිත්නේ ඒ මනුමයයාත්, 

තිරිවනාත් අතජ කිල්ම ශවනවෂ  නි ි කියා තමයි ඒ  ීශ ෝ ශේ  

වඳ න් ශවන්ශන්. එශ ම නේ ශේ මනුමය ශේ ශයන් ල්ටින 

තිරිවනුන්  වුද කියා අපි  ුගනා ුන්න ඕනෑ. 

ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා තමාශඉ ජීවිතය 

රජෂ මා  ජ ුන්න -රජෂ මාව පතා- රජෂ ම  නි ධාරින් වමඟ 

දිව යනවා අපි දිෂ  ා. අපි දන්නවා, වශතකු වුරත් පර සශේ  

දුවනශ  ට ඒ වතා මජන්ශන් නිති සව. නමුත් ශම වුන්ට අත් 

වුශඩල ශේදීතය ්ජරමෂ . ශේ අවවීථාශේදීප ු බ අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ හිටපු මන්ත්රීතුමාශඉ රජෂ ම  නි ධාරිනුත් අපි ල්හි 

 ජන්න ඕනෑ. එතුමාශඉ රජෂ ම  නි ධාරින් එතුමාව අත් 

 ිරිශේ  නි ි. එතුම ාාශඉ රජෂ මාව වඳ ා හිටපු නි ධාරියාත් 

දිවි පිදුවා. ඒ රජෂ ම  නි ධාරියාශඉ පවුශ ර අයටත්  ෘදයංුමව 

මශඉ  නුාුවව ශේ අවවීථාශේදීප ප්ර ා   ජනවා.  

 ශේ ල්ේධිය නිවා ශසෞේධ ජටෂ  වන අශ්  ජටට වි ා    ක 

පි ර මෂ  ඇති වුරා, මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි. මිනිවීසු 

නවශදශනෂ  මි බරා; ශුව ර ල්ය ුරනෂ  ගිනි තිබුවා; ශස ශ ෝ 

අය නි  බශඩල වනටි  ෑවා. පිය ුරනෂ  ඒ අයට ඕනෑ විධියට 

 ිල්ශජන්න දුන්නා. ශප ලීල්ය ව   මුදාව ශම නවාද  ශළ   

ඔවුන් නිල් පරිදි අව ය නිශයෝු  සා දුන්ශන් නි ි. ශුව ර ගිනි 

තියන තු බ, මිීත මජන තු බ ශප ලීල්ය ස ාශුන හිටියා. ඊට පසු 

දින ඇඳිරි ීතතිය පනවා තිබියදීප සවීනාහිජ පළාත භාජ ශකයමීඨ 

නිශයෝකය ශප ලිවීපතිවජයාට වට  ජශුන ුිහුවා,  

ජවීතියාදු ාජශයෝ. ශමශ ම ීතතියෂ  තිශසන ජටෂ  ශ ෝ ශේ  

ශ  ශ  වත් තිශසනවාද  අද අපට ශපශනනවා, ශුව ර ගිනි තියපු, 

මනුමයයන්ට අමානුෂි  ශ ව ු පු මිජයන්ට ඳවාවිශයන් ඇප 

ශදනවා. ඒ අනුව අධි ජරයත් මිජයන්ශඉ පිත්ශත්ද කියා තමයි 

අපට අ න්න ශවන්ශන්. අධි ජරය තුළදීප අත්  ශප ළවන් ශදනවා; 

වා න ගිනි තියපු මිජයන් ඳවාවියට ශුශනනශ  ට ඒ අය 

ශවනුශවන් ීතතිඥ වංුමය ශපීත ල්ටිනවා; ඔවුන්ට ඇප දීප ා, 

එළියට එනශ  ට ම ර මා ා දා ා පිළිුන්නවා. ශම  ෂ ද, ශේ 

ජශට් ීතතිය  ජශට් ීතතිය තිශසන්න ඕනෑ, නිවිරැදි  බවන් 

රජෂ මා  ජන්න මිවෂ  මිජයන් රජෂ මා  ජන්න  ශන ශවයි. 

ජශට් රැ ර ෂ  තිශසනවා නේ එශ ව තිබිය යුත්ශත් යුෂ තිශේ  

රැ ර  ව  ධර්මශේ  රැ ර යි. එශ ම නිතිව, මිජයන් රජෂ මා 

 ජන න්මරය, රැ ර  ශන ශවයි. ඒ වාශඉම අද අපට ඕනෑ 

 ජන්ශන් වි   ජන රැ ර ෂ  මිව වි  වර්කනය  ජන රැ ර ෂ  

ශන ශවයි. අද  ශපට්ර ර නිති වුරාම ශමේ අයිති ාජයන්ශඉ 

ශුව ර ගිනි තියනවා.  ඒ වාශඉම, ුෑවී නිති වුරාම කනතාව 

පාජව ර ව නවා. ඔවුන්ශඉ අව නය, දු  වාධාජරයි. නමුත් ශේ 

වාශඉ ශේව ර  ළාම පාඩු ශවන්ශන්ත් කනතාවටමයි. ු බ 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාට ශේ වාශඉ අවාවනාවන්ත 

මජරයෂ  අත්ශවන්න තජේ වජදෂ  මා දන්නා තජමින් එතුමා ශේ 

භවශේ  නේ කිල්ම ශ ශනකුට  ජ ා නි ි.  ශමශ ම ශදයෂ   

එතුමාට ශවන්න නේ අනිවාර්යශයන්ම වංවාජ ශ  තුවෂ  

ස පාන්න ඇති. මා  ලින් කිේවා වාශඉ, ශමශ ම  ශේව ර 

ල්දුවන්ශන් වමාකශේ  අවත්පු බමයන් ල්ටින නිවා වාශඉම ජශට් 

ීතතියෂ  නිති නිවායි.  

ල්ංු් පූ බව වාශඉ ජට  නේ පාශර් ශ ළ ු න්නත් සි ි. 

නමුත් අශ්  ජශට් ම  පාශර් මිනිවීසු මජනවා. ල්ංු් පූ බව වාශඉ 

ජට  වි  වර්කනය  ජන්න නේ මාවය ට  ලින් දිනුේදීපමෂ  

 ජන්න ඕනෑ. නමුත් අශ්  ජශට් හිතුමතයට, ඕනෑම ශව ාව  

වි  වර්කනය  ජන්න පු කවන්. ශවනත් ජටව  නේ පාජව ර 

ව  ා ඳේශඝෝමරය  ජන්න සි ි. නමුත් අශ්  ජශට් ඒ විධියට 

ඳේශඝෝමර  ජන්න පු කවන්. ශ  ළඹ වජායට රපු නිේ 

ප  ශළ වෂ  විතජ ශේ වනශ  ට  ජවා යවා තිශසනවා. රපසු ඒ 

නිේ එන්ශන් නි ි. වනවන් වමාුේව  තත්ත්වයත් එශ මයි. 

මානව හිමි ේ නාමශයන් ජිීතවාව ට, ඇශමරි ාවට -සටහිජ 

ජටව ට- සශේ  ශේ ශේව රව ට ්  දුන් නිවා අද ශේ මිජයන් 

ීතතිය අතට අජශුන තිශසනවා. වාම ාමී ඳේශඝෝමර, ශපළපාළි 

 ාටවත් නවත්වන්න සි ි. ඒ  ප්රකාතන්ත්රවාදීප අයිතියෂ . නමුත් 

ජශට් ීතතිය ඳ ර ංඝනය  ජනවා නේ ඒ  විරැදියි. මු  ්ඳ ාම 

අපි ඒ ට ්  දුන් නිවා තමයි අද කනාධිපතිතුමාට කනාධිපති 

 ාර්යා යටවත් යන්න සිරි තත්ත්වයෂ  ඳදාශව ා තිශසන්ශන්. 

ඒ   රියට ඇශමරි ාශේ ශපන්ටුනය ව  ා තිශසනවා වාශඉයි. 

ඒ ට ්  දීපම ප්රකාතන්ත්රවාදය ශන ශවයි. ඒ ට ්  දීපම නිවට ම 

ප්රදර් නය කිරීමෂ   ිටියටයි මා දකින්ශන්.  

මා අවවාන ව ශයන් ශේ  ාජරයත් කියන්න  ිමතියි. ු බ 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාට ශේ තුච්ඡ ප්ර ාජය එ ර   ළ 

ප්රධාන වි   බවන් දින් අත්අ ංවනවට ශුන තිශසනවා. ඒ නඩු 

විභාුය වඳ ා විශ  ම ත්රිපුේු  ම ාධි ජර විනි ීචය වභාවෂ  -   

trial-at-bar එ ෂ  - පත්  ජන්න කිය ා අග්ර 

විනි ීචය ාජතුමාශුන් ් ර ා ල්ටින ශමන් ීතතිපතිවජයාට 

දන්වන ශ ව ු බ  ථානාය තුමාශුන් අපි ් ර ා ල්ටිනවා. ඒ 

වාශඉම ශේ ට ව ාය දුන් අයත් අත්අ ංවනවට ුන්න. අත් 

අ ංවනවට ශන ුත් අයත් තව  ල්ටිනවා. 

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි,  බුදුජකාරන් ව න්ශව  

ධේමපදශේ  ශමශව  ශේ නා  ජ තිශසනවා:  
 

"න අන්තලිෂ ශන න වමුේදමසශෙ  -  න පේසතානං චීවජං පවිවීව 

 න විසකති ශව  කුති් පශදශව     -  යත්ථට්ඨිශත  මුඤීශචයය පාප ේමාඑ  

න අන්තලිෂ ශන න වමුේදමසශෙ  -  න පේසතානං චීවජං පවිවීව 

 න විසකති ශව  කුති් පශදශව     -  යත්ථට්ඨිශත  මුඤීශචයය පාප ේමාඑ  

යේ පවෂ   ජ ා වමු්ර මධයශේ  ල්ටියත්, පර්වත කු ජය  

ල්ටියත්, අ ශව  ල්ටියත්, ශප ශළ ශේ ල්ටියත්  ර්මශයන් 

ුි ශවන්න සි ියි කියන එ යි ඒ ුාථාශවන් කියන්ශන්. 

එශ ම නේ, ශේ ට වෘජුව ව  වක්රව වේසන්ධ වුණු ල්යදෙ 

ශදනාශඉම පවු ර වීවභාව ධර්මයට අනුව  ිඳි ුෑවි ා යනවා. අපි 

ු බ අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ බිරිඳ, ද බවා ඇතු ක ල්යදෙ ශදනාටම 

591 592 

[ු බ (රචාර්ය) වජත් මජශව  ජ ම තා] 
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කියනවා, ඕනෑම අවවීථාව  අප අමතන්න, ඔසශඉ ඕනෑම 

අවවීථාවෂ  වඳ ා අපි වීශේච්ඡාශවන් ්දිරිපත් ශව ා ඒවා 

වේපූර්ර  ජනවා කිය ා. අවවාන ව ශයන් අශ්  හිතවත් ු බ 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ හිටපු මන්ත්රීතුමාට අකජාමජ අමා ම  

නිර්වාර වේපත්තිය  ිශේවායි කියා මම ප්රාර්ථනා  ජනවා. 

 

[පූ.භා. 11.57] 

 
ගුණ සිරිපාල ගමල ක මතවා 
(ைொண்புைிகு சிறிபொல கம்லத்)  

(The Hon. Siripala Gamalath) 
මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, හිටපු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී 

ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා අමානුෂි  ශ ව ඝාතනය 

ශව ා අද ශවනශ  ට මාවයකුත් දිනයෂ  ුත ශව ා තිශසනවා. 

ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ හිටපු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීතුමා 

අමානුෂි  ශ ව ඝාතනය  ජ ඇති සව දිනුත් අවවීථාශේදීප මා 

වි ා   ේපනය ට පත් වුරා. ඒ වාශඉම එතුමාශඉ පවුශ ර 

අයත්, ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ  ල්ටින  ිම ශ ශනකුමත් 

 ේපාවට පත් වුරා. අපි ල්යදෙ ශදනාම හිතුශේ, ශේ වාශඉ 

ේශ රච්ඡ විධියට ඝාතනය  ජන්න ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

හිටපු මන්ත්රීතුමා  ළ වජද ශම  ෂ ද කියායි. ශේ ජට නිද වී 

 ජුත්, ශේ ජට එෂ ශව වත්  ළ පවීවිනි විධාය  කනාධිපතිතුමා, 

ඒ වාශඉම හිටපු අුමිතිතුමා එම තනතුරින් ්වත් වන දිනශේ දීප 

එතුමා  ජපු ශව වය ශවනුශවන් එතුමාට විඳ ා ශුෞජවය පුද 

 ජන්න තමයි ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ හිටපු මන්ත්රීතුමා එදා 

අජලියු  මන්දිජයට රශේ. ශමශ   නතජශව ා පහුශවනිදා 

යන්න කියේදිත් එතුමා එදා ගිශේ , එමට ව භාගි ශවන්න මළ 

ශුව ර කිහිපයෂ  තිශසනවා, ඒ නිවා මම අද ්ෂ මනින් 

ශප ශළ න්න බවට යන්න ඕනෑ, ශුදජ අයත් මම එනතු බ 

ස ාශුන ්න්නවාඑ කිය ා. ඒ නිවා තමයි එතුමා එදිනම පිටත් 

වුශඩල. 

එතුමා ්පදුශඩල ශප ශළ න්න බශේ ශන ශවයි, අදෙත්ුම 

ප්රශේ ශේ . 1964 ශදවිේසර් 23විනි දා තමයි එතුමා ්පදුශඩල. 

එතුමා විඩිදුජ අධයාපනය වඳ ා තර්වීටන් විදයා යට ඇතුළත් 

ශව ා ඳවවී ශපළ  දාජා, 1990 දීප විතජ -එතුමාශඉ ත බර 

අවධිශේ දීප- CWE එශෂ  රැකියාවෂ  වඳ ා තමයි ශප ශළ න්න බවට 

පිමිණිශේ . එතුමා ු බ චන්්රල්රි සූරියරජච්චි හිටපු නිශයෝකය 

ඇමතිතුමාශඉ ඥාති වශ ෝදජශයෂ . ඒ වේසන්ධය මත තමයි 

එතුමා ශප ශළ න්න බවට රශේ. එම රැකියාව ්තා දෂ ම විධියට 

 ජපු නිවා, එතුමා ශ ටි  ා යකින් එම රයතනශේ  

 ළමනා  බවකු සවට පත් වුරා. මට මත යි, ඒ  ා ශේ  ශු වි 

කනතාවශඉ ම ටි  ුන්න CWE එ   ටයුතු  ජන ශව ාශේ, 

එතුමා ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ  මිදිරිගිරිය ප්රශේ ය භාජව 

 ටයුතු  ජේදි විඩිම ම ප්රමාරය අජශුන එදා ශු වි කනතාව 

හිටපු තත්ත්වශයන් මුදාුන්න ශ  කු  ිපමමෂ   ළ සව. එතුමා 

එවිනි දෂ ම ජාකය නි ධාරිශයෂ . එතුමා විඩි  ා යෂ  එම 

තනතුශර් ශන ල්ට, තම වයාපාරි   ටයුතු පටන් ුත්තා. එතුමා 

තමන් ඳපයා ුත් මුදලින් ඒ ප්රශේ ශේ  ් මෂ  අජශුන ශුයෂ  

ශද ජෂ   ද ා  ාටවත් සජෂ  නිති විධියට ජීවත් වුරා පමරෂ  

ශන ශවයි, ඒ ප්රශේ ශේ   ිපී ශපනුණු වයාපාරි  පවු ෂ  වන 

ශතෝමවී ල් රවා පවුශ ර එ ම දියණිය විවා   ජ ුත්තා. 

ශස ශ  ම වි ි රදෙශවන්  ටයුතු  ළ එතුමා, හිටපු නිශයෝකය 

අමාතය ු බ චන්්රල්රි සූරියරජච්චි මිතිතුමාශඉ ශපෞේුලි  

ශ ර ේ ව ශයන්  ටයුතු කිරීම නිවා ඒ ප්රශේ ශේ  කනතාව අතජ 

්තාම ්ෂ මනින් කනප්රියත්වයට පත් වුරා. පළාත් වභාව 

නිශයෝකනය  ජන්න අශ් ෂ ම යකු විධියට ්දිරිපත් ශවන්න 

කිය ා එතුමාශුන් ් රලීමෂ   ළ අවවීථාශේ එතුමාශඉ ශුදරින්, 

එතුමාශඉ බිරිඳ ඒ ට වේපූර්රශයන්ම වි බේධ වුරා.  ිසියි, 

එතුමාශඉ යා ක මිත්රයන්ශඉ ් රලීමත් එෂ   එදා ඒ ශේ පා න 

 ටයුතුව ට එතුමිය අවවජ දුන්නා පමරෂ  ශන ශවයි, 

ශේ පා න  ටයුතු වාශඉම වමාක ශමශ වජ  ජන්නත් එතුමිය 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ ම තාට වි ා  ව ශයෝුයෂ   සා දුන්නා 

කියන එ ත් මම ශේ අවවීථාශේ කියන්න ඕනෑ. 

ඒ නිවා තමයි එතුමාට ශේ පා න ුමන යන්න පු කවන් 

වුශඩල. එතුමා පළමුශවනි වතාවට පළාත් වභාවට ශත්රී පත් වුශඩල 

ශසෝනවී මන්ත්රීවජශයකු විධියට.  ිසියි, ශදවිනි වතාශේ 

ශප ශළ න්න බ දිවීත්රිෂ  ශේ  කනතාවශඉ  ිමිත්ත  ිබී එතුමා 

තුන්විනි වීථානයට පත් වුරා. මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, 

2017 වනතු බ එතුමා පළාත් වභා මන්ත්රීවජයකු විධියට  ටයුතු 

 ළා. ඒ වාශඉම අධයාපනය පිළිසඳ අකරෂ මර මන්ත්රීවජයා, 

ප්රධාන අමාතයාං ශේ  අකරෂ මර මන්ත්රීවජයා ව  වභානාය වජයා 

විධියටත්  ටයුතු  ජමින් ඳතු බමිද පළාත් වභාව තුළ වි ා  

ශමශ වජෂ   ළා.  

ඒ අතජතුජදීප -2002 අවු බේශේ- තමයි එතුමා ල්ං  වමාකශේ  

වාමාජි ත්වය ුත්ශත්. ඒ තුළිනුත් වි ා  වමාක ශමශ වජෂ  

 ජන්න එතුමා  ටයුතු ශ  බවා. ඒ ප්රශේ ශේ  ඇවී ශපීතම දුර්ව  

අයට  ඩලරාඩි ටි   සා ශදන්න,   කු ර නිති රසාධිත අයට 

 ෘත්රිම පාද  සා ශදන්න එතුමා  ටයුතු  ළා. ඒ වාශඉම  

වීශේච්ඡා වංවිධාන, ල්ං  වමාකය, රුමි  නාය යන් ඇතු ක 

කාතයන්තජ වේසන්ධ ේ  ජ ා ශප ශළ න්න බ ප්රශේ යට වි ා  

ශමශ වජෂ   ජන්න එතුමා  ටයුතු ශ  බවා. -ඒ අයශඉ 

ඳදේශවන්,  ශව වය අව ය අයට වි ා  ශමශ වජෂ   ජන්න 

එතුමා  ටයුතු ශ  බවා.   

2015 කනවාරි 08විනි දා  කනාධිපතිවජරය පවත්වපු 

අවවීථාශේ ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ය වි ා  ප්ර ීනය ට මුහුර 

ශදමින් ල්ටියා. නමුත්, ප්රතිපත්තිු බ  මන්ත්රීවජශයකු විධියට, 

කිල්ම  ාස ප්රශයෝකනයෂ  ව  තනතු බ අශ් ෂ මා ශන  ජ එදා 

මහින්ද ජාකපෂ ම මිතිතුමා දිනවන්න, ඒ මිතිවජරය එදා 

ශමශ යවන්න එතුමා අපිත් එෂ    ජට  ජ  ටයුතු  ළාය 

කියන එ ත් ශේ අවවීථාශේ මම මතෂ   ජන්න ඕනෑ. ඒ විතජෂ  

ශන ශවයි, ශ්රී  ං ා ශප දුකන ශපජමුර ශප ශළ න්න බව 

දිවීත්රිෂ  ශේ  ශු   නඟන්නට මින්ශන්රිය රවනශේ  

වංවිධාය වජයා විධියට එතුමා දිවින්ත  ාර්යභාජයෂ  ්මීට 

 ළා.  

2020 පාර්ලිශේන්තු මිතිවජරශේ දීප එතුමා ශප ශළ න්න බ 

දිවීත්රිෂ  ශයන් මිතිවජරයට තජු විදුරා. ඒ අනුව පළමුවිනි 

වතාශවන්ම එතුමා එම මිතිවජරය කයග්ර රය  ජ ා -

දිවීත්රිෂ  ශයන්  තජවිනි වීථානයට පත්ව-  පාර්ලිශේන්තුවට 

ශත්රී පත් වුරා. පළමුවිනි අවවීථාශේම ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  

වේසන්කර ජර  මිුවශේ වභාපතිවජයා ශ ව  ටයුතු කිරීමටත්  

එතුමාට වාවනාව  ිබුරා. ඒ විතජෂ  ශන ශවයි, මින්ශන්රිය 

රවනශේ  වංවිධාය වජයා විධියටත් එතුමා ශත්රී පත් වුරා. ඒ 

වාශඉම ඇළ ිජ ප්රාශේය ය වේසන්කර ජර  මිුවශේ 

වභාපතිවජයා විධියටත්, හිඟුජෂ ශු   ප්රාශේය ය වේසන්කර ජර 

 මිුවශේ වභාපතිවජයා විධියටත් එතුමා ඒ  ාර්යභාජය ්තා 

් ළින්  ජ ශුන ගියා.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, ශු වි කනපද තිශසන 

ප්රශේ ව ට නියං  ා යට වතුජ අඩුයි. අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමා ශේ පා න වමාක ශමශ වජ  ජන අවවීථාශේ ඒ ශු වි 

කනතාවට අව ය වතුජ ටි   සා ුන්න ඳනන්දුශවන්  ටයුතු 

 ළා; ශු වි කනතාව දිරිමත්  ළා. ශම න තජේ ශප ශ  ජ 

ශසදුවත් වම ජ අවවීථාව දීප ශසදා  ිරීශේ ප්ර ීන ඇති ශවනවා 

කිය ා අපි දන්නවා.  ිසියි, එතුමා ඒ  ිම අවවීථාශේම ඒවාට 

මිදි ත් වුරා. ඒ විතජෂ  ශන ශවයි, ප්රශේ ශේ  තිශසන විේ ටි ට 

593 594 



පාර්ලිශේන්තුව 

වතුජ පුජවා ුන්න, ඇළ ශේලි වංවර්ධනය  ජන්න, ම ා මාර්ු 

ටි  වංවර්ධනය  ජන්න  දිවින්ත  ාර්යභාජයෂ     ළා. ශේ 

ශවනශ  ට එතුමාශඉ රවනශේ   පාජව ර වි ා  ප්රමාරයෂ   ද ා 

අවවානයි කිය ා මම හිතනවා. ඒ  ිම  අං යකින්ම එතුමා 

දිවින්ත  ාර්යභාජයෂ  ්මීට  ළා.  

විශ  මශයන්ම   ද ේ පාව ර අධයාපනය  දියුණු  ජන්නත් 

එතුමා  ටයුතු ශ  බවා. ුේව  තිශසන මජරාධාජ වමිති, 

වීශේච්ඡා වංවිධාන යන ශේ ල්ය ර ම ශු   නඟන්න  ටයුතු 

ශ  බවා පමරෂ  ශන ශවයි, ඒ  ිම ශ ශනකු වමඟම ්තා 

සු දව   ටයුතු  ළ ශ ශනෂ . ඒ නිවා එතුමාශඉ අභාවය 

එතුමාශඉ බිරිඳ වන මා ීත අතුශ ෝජළ මිතිනියට පමරෂ  

ශන ශවයි, ඒ පුතණුවන්ට පමරෂ  ශන ශවයි, ශප ශළ න්න බ 

දිවීත්රිෂ  කනතාවටම ස පානවා. ඒ අඩුව පුජවන්න ශවනත් 

ශ ශනෂ  නි ි. ඒ ට ශ  තුව ඔසතුමාත් දන්නවා, මූ ාවනාරූඪ 

ු බ මන්ත්රීතුමනි.  

එතුමා ශප ශළ න්න බශේ ්න්නවා නේ, මළ ශුදජ, පන්වශ ර 

පින් ම, ශපජ පාවශ ර  ටයුතු, ද ේ පාවශ ර  ටයුතු රදීප  ිම 

ශදය ටම ව භාගි වුරා. ඒ  ිම ශදයෂ ම ශව යා ස ා  ටයුතු 

 ළා පමරෂ  ශන ශවයි, ශු වි කනතාවශඉත්, වාමානය 

කනතාවශඉත් දුශෂ දීපත්, විශ් දීපත් ඔවුන් වමඟ ල්ටියා. ඒ 

ප්රශේ ශේ  ඇතිවන ුංවතුජ, නියඟය රදීප  ිම අවවීථාව දීපම 

කනතාව ඒ අප සුතාවලින් මුදා ුන්න   ටයුතු  ළා. එතුමා 

වි ා  වමාක ශමශ වජෂ   ළ ශ නකු විධියට, මානව 

හිතවාදියකු විධියට  ටයුතු  ළාය කියන එ  මම ශේ 

අවවීථාශේදීප කියන්න ඕනෑ. ඒ නිවා එතුමාට මම ප්රාර්ථනා 

 ජන්ශන් අකජාමජ නිවන් සුව පමරෂ  ශන ශවයි. එතුමාට 

නිවතත් අප අතජට පිමිර ශේ වමාක ශමශ වජ  ජන්නට, අශ්  

ජට තුළ ශේ  ාර්ය භාජය ්මටී  ජන්නට  ිශේවා කියන 

ප්රාර්ථනාවත් ශුන එනවා.  

ශේ ඝාතනය  ල්දු වුණු දිනශේ  අපි ශප ලීල්ය දිනුවත් ශ  බවා 

ශේ මන්ත්රීතුමා ශ  ුව ශව ා ්න්නවා, ඒ වේසන්ධව  ටයුතු 

 ජන්න කිය ා.  ිසියි, එතුමාට කිල්ම විධියකින් කිල්ම 

රජෂ මාවෂ   ිබුශඩල නිති නිවා ශේ ඝාතනය ල්දු වුරාය කියන 

එ ත් අපි ශේ අවවීථාශේ කියනවා. අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මන්ත්රීතුමාට යුෂ තිය ව  වාධාජරය ්මීට ශවන්න ඕනෑ. ඒ 

 ටයුත්ත  ඩිනේ මම වඳ ා ශමම ඝාතනයට අදාළ නඩුව විභාු 

කිරීම වඳ ා විශ  ම ත්රිපුේු  ම ාධි ජර විනි ීචය වභාවෂ  පත් 

කිරීමට ු බ අග්ර විනි ීචය ාජතුමාශුන් ් ර ා ල්ටීම වඳ ා 

ීතතිපතිවජයා දිනුවත්  ජන ශ ව ු බ  ථානාය තුමාශුන් ශේ 

අවවීථාශේ ් ර ා ල්ටිනවා. එතුමාශඉ ශනෝනා ම ත්මිය, 

පුතණුවන් ඇතු ක ඒ පවුශ ර ල්යදෙ ඥාතින් ශවතත්, එතුමා  

ශවනුශවන් දුෂ  වන,  නුාුව වන   ශප ශළ න්න බශේ ල්යදෙ 

කනතාව ශවතත් නිවතත් මශඉ  නුාුවව, ස වත් ශ ෝ ය 

ප්ර ා   ජමින් නි ඬ ශවනවා.  

ශස ශ  ම වීතුතියි.  

[අ.භා. 12.08] 
 

ගුණ කිහා් වන රාන් මතවා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, අද මා මිත්ර අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාශඉ වනර  ථනය ්දිරිපත්  ජන 

අවවීථාශේ  එතුමා ුින අද ව ී කිහිපයෂ  ්දිරිපත්  ජන්නට 

අවවීථාව  ිබීම මා  ද භාුයයෂ  ශ  ට ව  නවා. 

2006 වවශර් මාත් එෂ   පළාත් වභා මිතිවජරයට ්දිරිපත් 

ශව ා පළාත් වභාවට ශත්රී පත් වුණු  අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ  

මිතිතුමා 2012 වවජ ශවන  ර ඳතු බ මිද පළාත් වභාව තුළින් 

අශ්  ප්රශේ යට වි ා  ශව වයෂ   ජන්නට  ෂ තිය  සා දුන්නා. 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා ශ  ළඹ තර්වීටන් 

විදයා ශයන් අධයාපනය  සාශුන 1993 වර්මශේ  

ශප ශළ න්න බ දිවීත්රිෂ  යට රවා. එතුමා ශප ශළ න්න බ 

දිවීත්රිෂ  යට ඇවි ර ා ශප ශළ න්න බ දිවීත්රිෂ  ශේ  කනතාව 

වමඟ ශස ශ  ම වමීපව  ටයුතු  ළ ශ ශනෂ . එව ට 

ශප ශළ න්න බ දිවීත්රිෂ  ශේ  පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවජයකු 

ව ශයන්  ටයුතු  ළ එච්.ජී.පී. ශන රවන් මිතිතුමා වමඟ එතුමා 

ශස ශ  ම වමීපව  ටයුතු  ළා.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, එතුමා වශත ව රයතනශේ  

 ළමනා  බවකු විධියට ඒ වු කීම අකුජටම ්මීට  ළ 

ශ ශනෂ . එතුමා ශේ පා නයට එ තු වුශඩල ශප ශළ න්න බ 

දිවීත්රිෂ  ශේ  පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවජයකු ශ ව  ටයුතු  ළ 

චන්්රල්රි සූරියරජච්චි මිතිතුමාශඉ ශපෞේුලි  ශ ර ේවජයකු 

ව ශයන් ල්ටියදීපයි. එශව  ශේ පා නයට පිවිසුණු අශ්  

අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා 2006දීප තමයි ඳතු බ මිද පළාත් වභාශේ 

මන්ත්රීවජයකු විධියට  ටයුතු  ශළ . මූ ාවනාරූඪ ු බ 

මන්ත්රිතුමනි, ඒ ව වානුව තුළ එතුමා ශප ශළ න්න බ 

දිවීත්රිෂ  ශේ  ල්යදෙ රුමි  නාය යන් වමඟ ශස ශ  ම වමීපව 

 ටයුතු  ළ සව මට මතෂ  ශවනවා. ඒ විතජෂ   ශන ශවයි. 

ශප ශළ න්න බ දිවීත්රිෂ  ශේ  ඇතිවන ුංවතුජ, නියං අවවීථාව දීප 

කනතාව වමඟ හිටපු මානව හිතවාදියකු විධියටත් මම එතුමාව 

 ුගන්වන්න  ිමිතියි. ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ හිටපු 

මන්ත්රීතුමා අප වමඟ 2020 පාර්ලිශේන්තු ම  මිතිවජරයට තජු 

 ජ ා, ශේ ඳත්තරීතජ පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීවජයකු විධියට පත් 

ශව ා රශේ වි ා  ස ාශප ශජ ත්තු  දවත තුළ තියාශුන.  

මට මත යි, එදා අපි දිවුජේ දීප ා  ථා  ජ  ජ හිටියා. එතුමා 

මට කිේවා,  එමන්ත්රීතුමා, අපි පළාත් වභාශේ ්න්නශ  ටත් 

ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  යට වි   ළා. අපට දින් ඊටත් ව ා 

වි ෂ   ජන්න පු කවන්එ  කිය ා. එශ ම කිේශේ ඇයි  එතුමා 

එශ ම කිේශේ, එතුමා පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී ශ ශනකු විධියට පත් 

ශවනශ  ට, ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  වේසන්කර ජර  මිුවශේ 

වභාපති විධියට පත් ශවනශ  ට, ශප ශළ න්න බ දිවීත්රිෂ  ශේ  

කනතාවට ශව වයෂ   ජන්න පු කවන් කියන එ  එතුමාශඉ  දවත 

තුළ තිබුණු නිවායි. පසුගිය මාවශේ  9ශවනි දා ශප ශළ න්න බවට  

යනශ  ට නිට්ටුවව ප්රශේ  ශේ  දීප එතුමා ඝාතනය  ජයි කිය ා 

එතුමා කීයටවත් හිතුශේ නි ි. මම ඒ අය දකින්ශන්,  

ත්රවීතවාදීපන්ටත් එ ා ගිය  ඩල ායමෂ , තිරිවන් පිරිවෂ  විධියට. 

මම ශේවා කියන්න  ිමති නි ි. ශම  ද, එතුමාශඉ රදජණීය 

බිරිඳ ශේවා අ න්නවත්  ිමති නිතිව ඇති. අපි ශේ පිළිසඳ 

මත ය අවදි  ජන්න නජ යි. ශම  ද, ඒ ශේදනාව දිශනන 

නිවා. අපට ශේවා කියන්න පු කවන්. අපට ශේ ුින දවවම  ථා 

 ජන්න පු කවන්.  ිසියි, ඒ මා ීත අෂ  ාට, ජනිුග පුතණුවන්ට 

ශේවා කියන්න, කියන්න මත  අවදි ශවනවා. ඒ ශේදනාව 

දිශනනවා. විශ  මශයන්ම අපි අද ශේ ඳත්තරීතජ වභාශේ ශම න 

තජේ එතුමාශඉ වනර   ථා  ළත්, එතුමාට ශේ කිල්වෂ  

ඇශ න්ශන් නි ි. ශේ කිල්ම ශදයෂ  එතුමාට ඇශ න්ශන් නි ි. 

 ිසියි, ශේවා ඇශ න පිරිවෂ  ්න්නවා. ඒ පිරිවට තමයි ශේ  ථා 

 ජන්ශන්.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, මම ශයෝකනාවෂ   ජනවා. 

ශේ නඩු විභාුය වඳ ා  ත්රි පුේු   මිුවවෂ  පත්  ජන්න   

ීතතිපතිවජයාත් දිනුවත්  ජන්න කිය ා ු බ  ථානාය තුමාට 

කියන්න  ිමතියි. ඒ වාශඉම ු බ අුවිනිසු බතුමාත් දිනුවත් 

 ජ ා ශේ ඝාතනයට වේසන්ධ ල්යදෙශදනා ීතතිය  මුවට 

595 596 

[ු බ ල්රිපා  ුම ත් ම තා] 
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ශුනි ර ා දිඩි දඬුවේ  සා ශදන්න කිය ාත් මම කියන්න 

 ිමතියි. ඒ විතජෂ  ශන ශවයි, එදා ශේ ඳත්තරීතජ වභාව 

නිශයෝකනය  ජන මන්ත්රීව බන්ශඉ ශුව ර ගිනිසත්  ජ ා දිේමා. 

අේපාජ දිවීත්රිෂ  ශේ  පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී ඩී. මජල්ං  මිතිතුමාශඉ 

නිවවත්, මූ ාවනශේ  ්න්න ඔසතුමාශඉ නිවවත්, 

ශප ශළ න්න බශේ ල්රිපා  ුේ ත් මිතිතුමාශඉ නිවවත්, මම නේ 

ශන කිේවාට තවත් මන්ත්රීව බ වි ා  පිරිව ශඉත් නිවාව  

ුරනාවෂ  ගිනිසත්  ජ ා දිේමා පමරෂ  ශන ශවයි, ඒ 

මන්ත්රීව බන්ට ශේ ඳත්තරීතජ වභාවට එන්න ඇුගේ පවා තමන්ශඉ 

මිත්රයන්ශුන් ් ර ා ුන්න වන තත්ත්වය ට පත් වුරා. අපි 

ශේවා ුින  ථා  ජනශ  ට වම ජ අය කියන්ශන්,  ශේ 

මන්ත්රීව බන්ට ශමශ ම වුශඩල ඒ ශු  ර න්  ජපු විජදි නිවා  

කිය ා. නි ි, එශ ම ශදයෂ  වුශඩල නි ි. ශස ශ  ම 

වේභාවශයන් කනතාවශඉ වජමින් ශේ ඳත්තරීතජ 

පාර්ලිශේන්තුවට පත් ශවන්ශන් තමන් නිශයෝකනය  ජන 

ප්රශේ ශේ  කනතාවට ශව වය  ජන්න. එශ ම ශ ශනෂ  තමයි 

අශ්  අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා. අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මන්ත්රීතුමාශඉ නි තමාීත ම, අහිංව  ම අපි  ිශමෝම  ුගනා 

ුත්තා. ඒ  ශ  ඳටම දන්නා ශ ශනෂ  තමයි මම. එතුමා පළාත් 

වභා  මිතිවජරයට ්දිරිපත් ශවන්නත්  ලින් ්ඳ ා ම 

ශප ශළ න්න බ දිවීත්රිෂ  ශේ  අපිත් එෂ   එ ට හිටපු අහිංව   

ශ ශනෂ . එතුමාශඉ අහිංව  ම ප්රශේ ශේ  ්න්න නාය  

වීවාමීන් ව න්ශව  ා ඇතු ක අශනකුත් ල්යදෙ රුමි  නාය යන් 

දන්නවා. ඳන්ව න්ශව  ා අදටත්  ේපා ශවනවා, මූ ාවනාරූඪ 

ු බ මන්ත්රීතුමනි. අපි  මා ීත අෂ  ාට, ජනිුග පුතාට 

දුජ ථනවලින්  ථා  ළාම ශම න තජේ  ේපා වුරා ද  එදා 

එතුමාශඉ ශේ ය ඳශේ 6.00 වනශතෂ  නිට්ටුවශේ පාශර් තිබුශඩල. 

ශේවා ුින කියන්න සි ි. කිල් ශ ශනකුට ඒ ළඟට යන්න 

දුන්ශන් නි ි. මා ීත අෂ  ාට එතුමාශඉ ශේ ය ්වීපිරිතාශ න් 

ුන්න ීතතිඥවරියෂ  විධියට ඇඳශුන නිට්ටුවවට එන්න ල්ේධ 

වුරා. ශේ  තමයි ඇත්ත  ථාව. මම පුතාට කිේවා,  එඅශන්, පුශත් 

ඔයා එන්න එපා. අේමා විතජෂ  එවන්නඑ කිය ා. පුතා කිේවා,  

එඅශන් සි ි. මට අේමා  විතජෂ  තනියම එවන්න සි ි අං  රඑ 

කිය ා. ශමන්න ශේ වාශඉ තත්ත්වයෂ  තමයි ඇති වුශඩල 

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි. මින් ්දිරියට ශමශ ම ශවන්න 

සි ි.  

අශ්    වී අ  ් ශප බම මිතිතුමා කිේවා, ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව පටන් ුත්ත දවශව  ්ඳ ා අතුශ ෝජළ 

මන්ත්රීතුමාත් එෂ   45 ශදශනෂ   ඝාතනය  ශව ා තිශසනවා 

කිය ා. ඒ  46ශදශනෂ  ශවන්න ශදන්න සි ි. අශ්  අතුශ ෝජළ 

මන්ත්රීතුමා ුින මට දවව පුජාම   ථා  ජන්න පු කවන්.  එතුමා 

ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළදීප ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ  ශු වි 

කනතාව ුින, ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ  අඩුපාඩු ුින 

නිජන්තජශයන්  ථා  ළා. එතුමා  ාජ  වභාව ට ගිහි ර ා 

ශප ශළ න්න බ දිවීත්රිෂ  ශේ  තිශසන ප්ර ීන ුින ඕනෑ මකින් 

 ථා  ළා. ඒවා අපි විශ  මශයන්ම මතෂ   ජ ා ශදන්න ඕනෑ.  

ශේ වාශඉ ශේව ර මින් ්දිරියට ශවන්න සි ි. ප්රාශේය ය වභාශේ 

ශවන්න පු කවන්, පළාත් වභාශේ ශවන්න පු කවන්, 

පාර්ලිශේන්තුශේ ශවන්න පු කවන්, ඒ කිල් ශ ශනකුට ශේ වාශඉ 

ශේව ර ශවන්න ශදන්න සි ි. ශේවාට වු කියන්න ඕනෑ.  

විශ  මශයන්ම අශ්  ශේ ඳත්තරීතජ පාර්ලිශේන්තුශේ 

මන්ත්රීව බන්ට වු කියන අශ්   ථානාය තුමා ශේ වේසන්ධව 

විශ  ම අවධානයෂ  ශය මු  ළ යුතු ශවනවා.  

මම දීපර්ඝ ව ශයන්  ථා  ජන්ශන් නි ි, මූ ාවනාරූඪ ු බ 

මන්ත්රීතුමනි.  අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා ශවනුශවන් 

එතුමාශඉ රදජණීය බිරිඳ වන මා ීත වශ ෝදරිය, ඒ වාශඉම 

රදජණීය ජනිදු පුතණුවන් අද ශේ අවවීථාවට ව භාගි ම ල්ටිනවා. 

අශ්  හිටපු අුමිතිතුමාත් ශේ ශව ාශේ ු බ වභාශේ ල්ටිනවා.  

ු බ හිටපු අුමිතිතුමනි, ජාකකීය විදයා ශේ  ්ශුනුම  සන ඒ 

ද බවාට වාධාජරයෂ  ්මීට  ජන්න ශවනවා. ඒ  

අනිවාර්යශයන්ම විය යුතුයි. ඒ ද බවාට අද තමන්ශඉ රදජණීය 

පියාරන් නි ි.  ඒ වාශඉම අද මා ීත අෂ  ාට වීවාමිශයෂ  

නි ි. ඒ නිවා රර්ික  ව ශයන් ඒ අය ශස ශ  ම අවජරයි. ු බ 

මහින්ද ජාකපෂ ම මිතිතුමනි, 2014 මිතිවජරශේ දීප අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා වි ා   ිපමමෂ   ළ සව මට මත යි. 

එතුමා පළාත් වභාව නිශයෝකනය  ළ මන්ත්රීවජශයෂ  විධියට 

ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ  ුමෂ  ුමෂ  ුාශන් ගිහින් ඔසතුමා 

ශවනුශවන් ශේදි ාවට නිඟ ා  ථා  ළා. ඒ  අපි  දිෂ  ා. ඒ 

නිවා මම වි ීවාව  ජනවා, එතුමා ශඉ රදජණීය පුතණුවන්ට අපි 

වාධාජරයෂ  ්මීට ල්ේධ  ජන්න ඕනෑ කිය ා. ඒ වේසන්ධව 

විශ  ම අවධානයෂ  ශය මු  ජන්න කියා මම ් ර ා ල්ටිනවා. 

අවවාන ව ශයන්,   මා ීත අෂ  ාටත්, ජනිදු පුතණුවන්ටත්, එම 

පවුශ ර නෑදෑ හිතමිත්රාදීපන් ල්යදෙශදනාටත්, ශප ශළ න්න බව 

දිවීත්රිෂ  ශේ  කනතාවටත් මශඉ ශ ෝ ය ප්ර ා   ජමින්, අප 

අතරින් වද ටම ශවන් ම ගිය රදජණීය අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

හිටපු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීතුමාට අකජාමජ නිවන් විප  ිශේවායි 

පතමින් මම නි ඬ ශවනවා. 

ඔස ල්යදෙශදනාටම වීතුතියි.  
 

[අ.භා. 12.18] 
 

ගුණ නිම ර සිරිපාල ද සි රවා මතවා (වරාය  නාවික තා 

ගුවන් වාේවා අමාවයතුමා) 
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்ெொ - துமறமுகங்கள், 

கப்பற்றுமற ைற்றும் ெிைொன ரசமெகள் அமைச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Ports, 
Shipping and Aviation) 

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, ශමම පාර්ලිශේන්තුශේ ්තාම 

වනරවත්, අහිංව  මන්ත්රීවජශයකු ව ශයන්  ටයුතු  ළ ු බ 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ අභාවය පිළිසඳ ශ ෝ  

ශයෝකනාව අද ශේ ු බ වභාවට ්දිරිපත්  ජ තිශසනවා.  එතුමා 

ුින වචන වීව රපයෂ   ථා කිරීමට අවවීථාව  ිබීම මම 

අුයශ  ට ව  නවා. අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ අශ්  මන්ත්රීතුමා 

ල්ය ශේ පා න ජීවිතය තුළ විවිධ ත යන්හි කනතාව ශවනුශවන් 

 ජන  ද ශව වාව පිළිසඳව එතුමාශඉ දිවීත්රිෂ  ශේ  මන්ත්රීව බත්, 

එතුමා පිළිසඳව ශපෞේුලි ව දන්නා  ුගනන මිති ඇමතිව බත් 

  බණු ජාශියෂ  ්දිරිපත්  ළා. එම නිවා ඒ ුින ශ ෝ එතුමාශඉ 

චරිතාපදානය පිළිසඳව ශ ෝ    බණු ්දිරිපත් කිරීමට මම 

ස ාශප ශජ ත්තු ශවන්ශන් නි ි. පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවජශයකු 

ශේ  ර ාජශයන්  ෲජ ශ ව, අමානුෂි  ශ ව ඝාතනය කිරීම 

වමවීත ශ්රී  ං ාවටම  ිළි ෂ . අශ්  වමාකශේ  ශවෝදාපා කවට 

ගිය ීතතිය, යුෂ තිය  ා වාධාජරය යනාදිශේ   ි පතෂ   ිටියටයි 

මම එතුමාශඉ මජරය දකින්ශන්. ශම  ද, ශේ වමාක වංවීථාව 

තුළ වවජය ශු   නඟමින්, වවරී ශේ පා නය ්දිරියට දමමින් 

ශේ අවවීථාශේදීප ශස ශ ෝ ශදශනෂ   ටයුතු  ජ ා තිශසනවා. 

අපට ශපශනන ඝාත යන් පමරෂ  ශන ශවයි, ශේ ඝාත යන් 

පසුපව ශන ශපශනන ඝාත යන් තව වි ා  වංනයාවෂ  ඒ 

අවවීථාශේ ල්ටියා, මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි. ශුව ර ගිනි 

තිබීම පිළිසඳව, ශේ මජරය පිළිසඳව, මජා දිමීම පිළිසඳව ශේ 

ශේ අය ශේ ට වේසන්ධයි කිය ා අපට වාමානයශයන් මතුපිටින් 

ශපශනනවා. නමුත් ශමයට පාද  වුණු  ශේ පා න  ා අශනකුත් 

වවරී ස ශේු පිළිසඳව ශ්රී  ාංකි  කනතාව ්තාම 

වි කි රශ න්  ථා  ළ යුතු,   රපනා  ළ යුතු  ා යෂ , ශේ . 

අශ්  වමවීත ශේ පා න වු ය අද ශේ ර ාජශයන් ශදදජා ගිශේ  

ශේ කියන වවරී ශේ පා නය තුළින්, ප්රචඩල ත්වය තුළින් ශේ 

ජශට් පාර්ලිශේන්තුශේ ්න්න ඔෂ ශ  ම එළව ා ස යට එන්න 

පු කවන් කිය ා නයාය පත්ර  දපු අය නිවා. ඒ නයාය පත්ර  දපු අය 

 වුද කිය ා අපි  වු බත් දන්නවා. නමුත් අශ්  අවාවනාව ට ශේ 
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පාර්ලිශේන්තුව 

නයාය පත්ර  දපු අය අද පිත්ත ට ශව ා ස ාශුන ්න්නවා. අපි 

කියනවා, එශේ අය මජපු අයට දඬුවේ ශදන්නඑ කිය ා.  

මජපු අයට දඬුවේ ශදන්නත් ඕනෑ, ු බ හිටපු අුමිතිතුමනි; 

ු බ හිටපු කනාධිපතිතුමනි.  ිසියි, ඒ වමඟම ්න් ඔේසට 

ගිහි ර ා, ශේ ඝාතනය පිුවපව ල්දු වා කුමන්ත්රරය පිළිසඳත් ශේ 

ජශට් රජෂ ම  අං , බුේධි අං  ව ාත් ුිුවරින් ශව යා ස න්න 

ඕනෑ. ශේ ජශට් ප්රකාතන්ත්රවාදීප ශේ පා නයට ල්දු වුණු අශ  නිය, 

තර්කනය වාශඉම අපට මුහුරපෑමට ල්දුශව ා තිශසන ශේ 

අභිශයෝුය පිළිසඳත් ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ ශේ 

ඝාතනය තුළින් පා මෂ  ්ශුන ුත යුතුයි කියන  ාජරය පෂ ම 

ශේදයකින් ශත ජව අපි ල්යදෙශදනා ශත් බේ ුත යුතුයි. 2022 මියි 

මව 09විනි දින ඝාතනය වුරා, අශ්  ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

හිටපු මන්ත්රීතුමා. ඊළඟට ශ ට ඝාතනය ශවන්ශන්  වුද  අනිේදා 

ඝාතනය  ශවන්ශන්  වුද  ශේ ල්යදෙශදනාම අද පවතින ශේ වවරී 

ශේ පා නය  ා කුමන්ත්රර ාරී ශේ පා නය තුළ ශු දුජෂ  

සවට පත් ශවන්න පු කවන්. එශ ව ශු දු බ ශවන්ශන් හුශදෂ  

පුේු යන් පමරෂ  ශන ශවයි, මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි. 

අපි  ා ාන්තජයෂ  තිවීශව  රැ ශුන රපු ප්රකාතන්ත්රවාදීප 

ශේ පා න වු ය තමයි ශේ විනා   ජන්න  දන්ශන්. ශේ 

ඝාතනය තුළින් ඇති වුණු බියත් වමඟ  අපට ්දිරිශේ දීප 

මිතිවජරය ට යන්න පු කවන්ද  ඡන්දය ් ර ා, අපට ුමට 

යන්න පු කවන්ද  අවවානශේ දීප තුඩලඩු  ෑලි එව ා කනතාව බිය 

වේදන තත්ත්වයට ශේ ජට පත් ශවන්න පු කවන්. එවිනි තත්ත්ව 

තුළින් අපට අතීත ශේ පා නය නිවත මතෂ   ජනවා. ශේ ු බ 

වභාව තුළ ්න්න අප පමරෂ  ශන ශවයි, ශේ ජශට් වමවීත 

කනතාව ඒ පිළිසඳව දිනුත යුතුයි.  

Facebook එ  මාර්ුශයන් විවිධ පණිවු  යව ා, විවිධ 

තින්ව ට රැවී ශවන්න කිය ා, මන්ත්රීව බන්ශඉ ශුව ර විනා  

කිරීම වඳ ා  ටයුතු  ළ ඒ වංවිධානාත්ම   ස ශේුය  වුද 

කියන එ  පිළිසඳව අපි   රපනා  ජන්න ඕනෑ වාශඉම ඒ 

පිළිසඳව ශ  යා ස න්නත් ඕනෑ, ු බ හිටපු අුමිතිතුමනි.  

Facebook එශ න්  ජන අශ  නිය, විනා ය පිළිසඳව මම  ිම 

ශව ාශේදීපම  ිබිනට් මඩල  ය තුළදීප ශස ශ  ම තදින්  ථා 

 ජපු සව අශ්  හිටපු අුමිතිතුමාත් දන්නවා. Facebook එශ න් 

ශ ශජන ශේ වි   ටයුතු නවතා දිමීම වඳ ා  ෂ තිමත් වා යේ 

ීතතිමය ප්රතිපාදනයෂ   දන්න ඕනෑ. දින් වුරත් අපි ඒ වඳ ා 

ප්රමාද නි ි. ශම  ද, එශ ම නිති වු ශර ත් අපට ශමවිනි අපජාධ 

වළෂ වා ුන්න සිරි වනවා. මම නේ කියන්ශන් ශේ  

වංවිධානාත්ම  අපජාධයෂ  කිය ා. මන්ත්රීව බන්ශඉ ශුව ර ගිනි 

තිබීම, මන්ත්රීව බන්ට ප ජ දීපම, මන්ත්රීව බ ඝාතනය කිරීම -ශේ 

ල්ය ර ම- වංවිධානාත්ම  ශේ පා න කුමන්ත්රරය   ා 

අපජාධව  ප්රතිල  ව ශයන් තමයි අද අපට බුෂ ති විඳින්න 

ල්දුශව ා තිශසන්ශන්. ඒ නිවා ශේ පා නය පිළිසඳව, මන්ත්රීව බ 

පිළිසඳව, පාර්ලිශේන්තුව පිළිසඳව යේ ප්ර ීනයෂ  තිශසනවා නේ ඒ 

ප්ර ීන ප්රකාතන්ත්රවාදීපව විවඳා  ුන්නවා මිව , මන්ත්රීව බ ඝාතනය 

කිරීම තුළින් ශ ෝ ප්රචඩල ත්වය තුළින් ඒ ප්ර ීන විවඳීමට ්  

ශදන්න පු කවන් මෂ  නි ි. අපි ශේ වනශ  ට ශ  ඳ පා මෂ  

්ශුනශුන තිශසනවා. ඒ නිවා ්දිරිශේ දීප ශමවිනි තත්ත්වයෂ  

ඇති ශන වන ර ාජශයන් රජෂ ම  අං  වාශඉම බුේධි අං  

ශමශ යවන්නත්, ඒ පිළිසඳව ශව යා ස න්නත් ශප ලිවී විමයය 

භාජ ඇමතිතුමාට, රජෂ ම  විමයය භාජ කනාධිපතිතුමාට වි ා  

වුකීමෂ  පිවරී තිශසනවා. එ රටීටීඊ ත්රවීතවාදය ුින ශ  යන 

එ  ශ  ඳයි. ඒ වාශඉම ශේ ජශට් අනිකුත් ප්රශේ ව  ල්දු වන 

ප්රචඩල  ාරී ශේ පා න වයාපාජ පිළිසඳව විශ  මශයන්ම බුේධි 

අං  ශව යා ස න්න ඕනෑ. ඒ නිවා ්දිරිශේ දීප ශමවිනි තත්ත්වයෂ  

ඇති ශන වන්නට අපි අනිවාර්යශයන්ම පසුබිම ව වී කිරීම අව ය 

වනවා. ඒ වඳ ා අශ්  ජකයට වි ා  වුකීමෂ  පිවරී තිශසනවා, 

ු බ හිටපු අුමිතිතුමනි. විශ  මශයන්ම ශේ පිළිසඳව අවධානය 

ශය මු  ජ ා, ශමවිනි අවාවනාවන්ත ල්දුමේ යළි ඇති ශන වන 

ර ාජයටත්, ශමවිනි කුමන්ත්රර  බවන්ට අහු ශවන්ශන් නිතිව, 

ප්රකාතන්ත්රවාදීප ශේ පා න ප්රවා ය  ෂ තිමත්  ජශුන ්දිරියට 

යෑශේ වි  පිළිශවළෂ  වඳ ාත් අපි අවතීර්ර ශවන්න ඕනෑ. එය 

ශේ ජශට් ප්රකාතන්ත්රවාදය සුරැකීම වඳ ා ශුන යන වි  

පිළිශවශළ  අව යතම අංුයෂ  සවට පත් ශවන්න ඕනෑ.  

 මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමාශඉ දයාසජ බිරිඳ, පුත්රයා ඇතු ක පවුශ ර ඥාතීන්ට ශේ 

අවවීථාශේදීප මශඉ ශපෞේුලි  ශ ෝ යත්, ශ්රී  ං ා නිද වී 

පෂ මශේ  ශ ෝ යත් ප්ර ා   ජ ල්ටිනවා. අපට එතුමාට පර 

ශදන්න පු කවන් මෂ  නි ි; ජීවිතය නිවත ශදන්න පු කවන් මෂ  

නි ි. 

එතුමා ශවනුශවන් වාධාජරය ්ුව කිරීමට එතුමාශඉ මජරයට 

වු කිවයුතු පුේු යන්ට ්ෂ මනින්ම දඬුවේ  සාදීපම වඳ ා 

ීතතිපතිවජයා විල්න් අශ්  ීතතිමය ජාමුව තුළ  පියවජ ුත යුතුයි. 

අවවාන ව ශයන්, ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාට 

අකජාමජ නිවන් සුව  ිශේවායි කියා මා ප්රාර්ථනා  ජනවා.   

වීතුතියි, මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි.   

 

ගුණ රනි ර වික්රමසිහත මතවා 
(ைொண்புைிகு ரணில் ெிக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, මට රීති ප්ර ීනයෂ  ්දිරිපත් 

 ජන්න තිශසනවා.  අද මම ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මන්ත්රීතුමාශඉ අභාවය පිළිසඳව ශ ෝ ය ප්ර ා   ජමින්  ථා 

 ළ අවවීථාශේ ජාවමාණිෂ  ේ මන්ත්රීතුමා පසුගිය දිනය  ශේ 

ු බ වභාශේ  ළ ප්ර ා ෂ  ුින විශ  මශයන් වඳ න්  ළා.  එය 

වතියකින් - ඊළඟ පාර්ලිශේන්තු වතිය තුළ - ් ර ා අවී ජ 

ුත්ශත් නිත්නේ ශේ ුින විභාු  ජන්න ඕනෑ. මම ්ංරීල් 

භාමාශවන් කියන්නේ. That is the point of Order and I have 

raised the issue.  එවිට ඒ ට නිවත පිළිතු බ ශදන්න ඕනෑ.  

වි ශ  මශයන්ම පාර්ලිශේන්තු  ටයුතු පිළිසඳ  ාජ  වභාව 

රැවීවා අවවීථාශේදීප සුමන්තිජන් මන්ත්රීතුමා කියා තිශසනවා, එශේ 

 ථාව කිරීම විජදියි. එය ශමතිනට කිල්ශව ත්ම අදාළ  ාජරයෂ  

ශන ශවයිඑ කිය ා. මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, ඔසතුමාත් ඒ 

 ථාව අ පු නිවා දන්නවා ඒ  අදාළයි කිය ා. ඒ නිවා ශේ  

්වත්  ජ ුන්න ඕනෑ. ශ  ශ  මත්, එතුමාශඉ වි බේධත්වය 

ලියාුන්න කිය ා එතුමා එතිනදීප කියා තිශසනවා. මම 

කියන්ශන්, එශ ම ප්ර ා යෂ   ජන්න එතුමාට අයිතියෂ  නි ි 

කිය ා. මට අයිතිය  තිශසන්ශන් රඩලඩුක්රම වයවවීථාශේ  4(අ) 

අනු වයවවීථාව යටශත්යි. ඒ යටශත්, වයවවීථාදාය  ස යට අයිති 

 ථා කිරීශේ ස යත්,  ින්වාේුත කිරීශේ ස යත් තිශසනවා.  

ඒ  තවත් වනාථ ශවනවා රඩලඩුක්රම වයවවීථාශේ 67විනි 

වයවවීථාශවන් ව  14විනි වයවවීථාශවන්.  මූලි  

අයිතිවාල් මෂ   ිටියට අද වී ප්ර ා  කිරීශේ අයිතිය ුින එම 

වයවවීථාව  වඳ න් ශවනවා. ශ  ශ  මත් පාර්ලිශේන්තු  ටයුතු 

පිළිසඳ  ාජ  වභාශේදීප  ඒවා ුින වා ච්ඡා  ජන්න සි ි. 

ශම  ද, එම  මිුවශේ ස ත  ුින කියනවා නේ, Standing 

Order No. 115 states, I quote:  

“It shall be the duty of the Committee on Parliamentary 
Business to consider and decide on the time that should be allocated 
for the discussion of such Business of Parliament and such other 
matters as the Speaker, in consultation with the Leader of the House 
of Parliament, may refer to the Committee.” 

599 600 

[ු බ නිම ර ල්රිපා  ද ල් රවා ම තා ] 
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The Hon. Speaker and the Leader of the House have 
not referred anything for discussion. So, you can discuss 
only Business of Parliament. Therefore, you cannot enter 
into the Minutes that you do not agree with that and that  
should be removed. Because that is our right. If the 
Member feels that my speech is wrong, he must come to 
this House, raise it and ask for it to be deleted. I will 
oppose any measure to have those included in the Minutes 
because, if so, I will  bring it to Parliament and ask 
Parliament to recommend to amend the Minutes again. 
So, I would tell the staff, the House and the Hon. Speaker 
not to put that in the Minutes, especially because the Hon. 
M.A. Sumanthiran was here when I made the speech. He 
could have objected. He is estopped from raising any 
matter about the speech outside the House because he was 
present.  

ු බ සුමන්තිජන් මන්ත්රීතුමා එතින හිටියා.  එතුමාට ඒ 

ප්ර ා ය නවත්වන්න තිබුරා. එයට ්ංරීල් භාමාශවන්කියන්ශන් 

“estoppel” කිය ා; he cannot raise it outside the House.  

ජාවමාණිෂ  ේ මන්ත්රීතුමා ඒ  ථාව කියනශ  ට සුමන්තිජන් 

ම ත්මයා එතුමාට යාසද රවනශේ  හිටිශේ . එතුමාට වුකීමෂ  

තිබුරා ඒ  නවත්වන්න. එටීඑන්ඒඑ එශෂ  මන්ත්රීව බ කියන එ  

ජාවමාණිෂ  ේ මන්ත්රීතුමා අ න්ශන් නි ි. මම එටීඑන්ඒඑ එ ට 

වි බේධව කිල්ම ශදයෂ  කියන්ශන් නි ි. එතුමන් ාත් ශේ ුින 

 නුාුව වුරා. සුමන්තිජන් මන්ත්රීතුමාට ශේ  ථාව නවත්වන්න 

තිබුරා. නිවිත්වාශේ නි ි. මූලි  අයිතිවාල් ේ ුින  ථා  ජන 

එතුමා ඇයි මට  ථා  ජන්න තිශසන මූලි  අයිතිවාල් ම නිති 

 ජන්න  දන්ශන්   පාර්ලිශේන්තු  ටයුතු පිළිසඳ  ාජ  වභාශේ 

ශේ ුින වා ච්ඡා වුශඩල ඇයි කියන එ  ුිනත් මට වාර්තාවෂ  

 සා ශදනවා නේ මම  ිමිතියි. අපි ඒ  ුින ශේ වභාශේ  ථා 

 ජමු. මම  ිමිතියි, ු බ  ථානාය තුමා ඒ ුින ශවනම 

වාර්තාවෂ  ශදනවා නේ.  එතශ  ට ඒ ුින ශේ වභාශේදීපම 

වා ච්ඡා  ජන්න පු කවන්.   

වීතුතියි.  

 

ගුණ මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ු බ අුමිතිතුමනි, ඔසතුමා ්දිරිපත්  ජපු රීති ප්ර ීනයට අදාළ 

 ාජරය ු බ  ථානාය තුමාශඉ විශ  ම අවධානයට ශය මු 

 ජන්නේ.   

දිවා ර ාජ විශේ ය වඳ ා පවීව බ 1.30 දෂ වා වභාශේ 

 ටයුතු තාව ාලි ව අත්හිුවවනවා.  

 
රැා්වීම ඊට අනුකූලව වාවකාලිකව අ ක හිම්වන ලදින්  අ.වා. 

1.30ට නිවයෝජ්ය කාරක ාවාපතිතුමාවප ගගුණ අහගජ්න් රාමනාදන් 
මතවා  ාවාපති කවවයන් නිවව පව කවන ලදී. 

 

அதன்படி, அைர்வு பி.ப. 1.30 ைணிெமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள் 

[ைொண்புைிகு அங்கஜன் இரொைநொதன்] தமலமை ெகித்தொர்கள்.   
 

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] in the Chair. 

 
ගුණ නිවයෝජ්ය කාරක ාවාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. J.C. Alawathuwala, please. 

[අ.භා. 1.30] 

 

ගුණ වේ.සී. අලවතුවල මතවා 
(ைொண்புைிகு ரஜ.சீ. அலெத்துெல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ු බ නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමනි, ඝාතනයට  ෂ  වා - 
අභාවප්රා් ත වා - ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා ුින වචන 
වීව රපයෂ   ථා  ජන්න අවවීථාව  සා දීපම ුින ඔසතුමාට 
වීතුතිවන්ත ශවනවා. එතුමා   කතජ දිවීත්රිෂ  ශේ  ඳපත  ස ා, 
ශ  ළඹින් අධයාපනය  ස ා, ශප ශළ න්න බවට ගිහින්, මුලින්ම 
ජාකය ශව ව යකු  ිටියට ශව වය  ළා. ්න් පසුව ම කන 
ශව ව යකු  ිටියට පළාත් වභාව නිශයෝකනය  ළ එතුමා පසුගිය 
ම  මිතිවජරශයන් පාර්ලිශේන්තුවට ශත්රී පත් වුරා. අපට 
එතුමා රරය  ජන්න  ිබුශඩල ශ ටි  ා යෂ  පමරයි. ඒ ශ ටි 
 ා ය තුළ අප එතුමාව  ුගනා ුන්ශන් ්තාම නි තමාීත, 
අහිංව , කනතා ශව වයට  ිප වුණු, ුශේ කනතාවත් එෂ   
්තාම සු දව  ටයුතු  ජන මන්ත්රීවජයකු  ිටියටයි. එතුමා 
නිශයෝකනය  ළ ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  යටත්, එතුමා ජීවත් 
වුණු ප්රශේ යටත් එතුමාශුන් ල්දු වුණු ශව වාවන් ුින මා  ථා 
 ජන්න යන්ශන් නි ි. ශම  ද, ඒ දිවීත්රිෂ  ශේ  මන්ත්රීතුමන් ා, 
ඒ වාශඉම එතුමා ුින ශ  ඳින් දන්නා අය ඒ ුින දීපර්ඝ ව ශයන්, 
විවීතජාත්ම ව  ථා  ළා.  

ු බ නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමනි, මා පි ිදිලිව කියන්න 
ඕනෑ, එතුමාශඉ ඝාතනය ශේ පා න ඝාතනයෂ  සව. එතුමා 
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවජයකු මම නිවා තමයි, නිට්ටුවව  න්දිශේ දීප 
එතුමාට ශමවිනි ්ජරම ට මුහුර ශදන්න ල්දු වුශඩල. එතුමා 
ඝාතනය  ළ ඳදවිය එතුමා ශපෞේුලි ව දන්නා  ුගනන අය 
ශන ශවයි. මම  හිතන්ශන් නි ි, එතුමා දන්නා  ුගනන අය 
එතුමාව ඝාතනය  ළා කිය ා. එතුමාව ශන දන්නා නිවා තමයි, ඒ 
වාශඉම එදා -09වන දා- ඳශේ වා ල්ේධින් නිවා ඇති වා 
අවාවනාවන්ත තත්ත්වය නිවා තමයි එතුමාට ඒ ්ජරමට මුහුර 
ශදන්න ල්ේධ වුශඩල.  

  අපි ස න්න ඕනෑ, ශේ ල්ේධිය නිවා ප්රකාතන්ත්රවාදයට වන 
ස පෑම ුින. පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝකනය  ජන අපි -රඩලඩු 
පෂ මශේ  ශ ෝ විපෂ මශේ  මන්ත්රීතුමන් ා ශවන්න පු කවන්-  ිම 
ශ නාම ම කන ඡන්දශයන් පත් ශවච්ච ඳදවිය. ු බ අමජකීර්ති 
අතුශ ෝජළ මිතිතුමාත් ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශයන් ඡන්දය 
් ර ා පළාත් වභාව ශදවජෂ  නිශයෝකනය  ජ ා, ශමවජ 
පාර්ලිශේන්තුවට පත් වුණු මන්ත්රීවජශයෂ . ු බ   වී 
අ  ් ශප බම හිටපු ඇමතිතුමා කිේවා, සඩල ාජනාය  
මිතිතුමාශඉ ඝාතනශයන් පවීශව  ශේ පා න ව ශයන් ශමශ ව 
ඝාතනය වුණු මන්ත්රීව බන් වංනයාව 46ෂ  කිය ා ඊශේ  දිනශේ  
පාර්ලිශේන්තුශේ පුවීත ා ශයන් එතුමා ශව යා ුත්තා කිය ා. 
ඳතුශර් තිබුණු දීපර්ඝ  ාලීන ත්රවීතවාදය නිවා ඒ වංනයාශවන් 
භාුය ට විඩි පිරිව ශදමළ මන්ත්රීතුමන් ා. හිටපු විපෂ ම 
නාය වජයකු වා අමිර්තලිංුේ මිතිතුමාශඉ ඝාතනශයන් පවීශව  
2010 දෂ වා වි ා  පිරිවෂ  ඝාතනයට  ෂ  වුරා. ඒ වාශඉම 1988
-1989  ා ශේ දීපත් ශේ පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝකනය  ළ 
මන්ත්රීව බන් ුරනාවෂ  ඝාතනයට  ෂ  වුණු සව අපි දන්නවා. 
ජරල්ං  ශප්ර මදාව හිටපු කනාධිපතිතුමා,  ලිත් ඇතු ත්මුදලි 
මිතිතුමා රදි අය ඝාතනය වුරා. ඒ නිවා අපි අද පි ිදිලිව 
කියනවා, අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාශඉ ඝාතනයට 
වේසන්ධ වුණු ල්යදෙශදනාට වි බේධව ්තාම  ඩිනමින් නඩු 
පිවරිය යුතුයි, එම නඩු විභාුය වඳ ා විශ  ම ත්රිපුේු  
ම ාධි ජර විනිසු බ මඬු ර ෂ  ශ වත් trial-at-bar  එ ෂ  පත් 
 ජ ා ඒ වඳ ා ්තා  ඩිනමින් පියවජ ුත යුතුයි කිය ා.  

මාධය තුළින් අපි දකිනවා, ශේ ජශට් ශස ශ ෝ ඝාතන ල්දු 

වන්ශන්, ශපෞේුලි   ාජරා මතයි කිය ා. එය ් ේ රජාවු ෂ  

ශවන්න පු කවන්, එශ ම නිත්නේ පවු ර රජාවු ෂ  ශවන්න 
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පාර්ලිශේන්තුව 

පු කවන්. නමුත් ශේ ල්ේධිය එශ ම එ ෂ  ශන ශවයි. ශේ ඝාතනය 

ශේ පා න ව ශයන් ල්දු  ළ එ ෂ . එතුමා මන්ත්රීවජයකු මම 

නිවාම, ම කන නිශයෝජිතයකු මම නිවාම එතුමා ශන දන්නා 

 ඩල ායමෂ  එදා ඇති වා ල්ේධියත් එෂ  , ඒ ඇති වුණු තත්ත්වයත් 

එෂ   ්තාම අමානුෂි  විධියට එතුමාව ඝාතනය  ළා. යේ යේ 

මාධයවලින් අපි දිෂ  ා, ්තාම අමානුෂි  විධියට එතුමා ඝාතනය 

 ජන ර ාජය.  

ු බ නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමීත, අශ්  ශ්රී  ාංකි  

වශ ෝදජයකු පාකිවීතානශේ දීප ඝාතනයට  ෂ  මම වේසන්ධශයන් 

අපි පසුගිය  ා ශේ  පාර්ලිශේන්තුශේදීපත්  ථා  ළා.  

අපි ඒ ඇති වා තත්ත්වය දිෂ  ා. ඒ  ා වමානව තමයි, එශ ම 

නිත්නේ ඊටත් ව ා  ෲජ ශ ව තමයි, ශසෞේධ කියන ශේ ජශට් 

නිට්ටුවශේදීප ශේ ල්දුමම ශවන්ශන්. පාකිවීතානශේ  වා එම ල්දුමම 

වේසන්ධශයන් මාව තුනෂ  විනි ්තාම ශ ටි  ා යෂ   ඇතුළත 

නඩු අ  ා, විරැදි  බවන් ුරනාව ට දඬුවේ දීප ා තිශසනවා. 

ු බ නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමනි, ශේ ල්ේධිය වේසන්ධශයනුත් 

එශව   ටයුතු  ජයි කියා අපි ස ාශප ශජ ත්තු ශවනවා.  

ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා ශ  යි ර ාජශයන් ද 

ජීවත් වුශඩල කිය ා ඒ ප්රශේ ශේ  කනතාව දන්නවා. ඒ වාශඉම අපි 

දන්නවා, පාර්ලිශේන්තුව තුළ එතුමා  ටයුතු  ළ ර ාජය. එතුමා 

 ාට ශ ෝ තජ ා යන ර ාජයටවත්  ථා  ශළ  නිති 

මන්ත්රීවජශයෂ . එශ ම නේ, ඒ ඝාතනය පි ිදිලිව ශපෞේුලි  

 ාජරයෂ  නිවා ල්දු වාවෂ  ශන ශවයි. එය පිුවපව ශේ පා නය, 

එශ ම නිත්නේ ත්රවීතවාදය ක්රියාත්ම  වුරා. එයට වේසන්ධ 

ල්යදෙශදනාට දඬුවේ  සා දිය යුතුයි. ශේ වන විට ඒ 

වේසන්ධශයන් පුේු යන් ුරනාවෂ  අත් අ ංවනවට ශුන 

තිශසනවා අපි දිෂ  ා. ඒ අය ඳවාවියට ්දිරිපත්  ජ ා, 

 ඩිනමින් ීතතිය ක්රියාත්ම   ජ ා, ඒ විජදි  බවන්ට දඬුවේ 

 සා දිය යුතුයි.  

අශ්  ජශට් ප්රකාතන්ත්රවාදයට අවවීථා ුරනාව දීප අභිශයෝු 

එ ර  ම තිශසන සව අපි දිෂ  ා. ඒ අභිශයෝු ර ශව ාශේදීප 

ශේ පා නඥයන්  ිටියට පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීව බන් ජීවිත 

පරිතයාු  ජ තිශසනවා; පළාත් වභා මන්ත්රීතුමන් ාත් ජීවිත 

පරිතයාු  ජ තිශසනවා. ඒ වාශඉම අවවීථා ුරනාව දීප ජශට් 

ඳුතුන්, බුේධිමතුන් රුමි  නාය යන් ශේ පා නමය ව ශයන් 

ඝාතනයට  ෂ  වා අවවීථා තිශසනවා.  

ු බ නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමනි, අද ශේ තිශසන 

වාතාවජරයත් එෂ   අපි කියනවා ශේ  වාමානය ඝාතනයෂ  

ශන ව, ්ති ාවශේ  අප දි  තිශසන ඒ වංවී ෘතිශේ  රජේභයෂ  

ශවන්න පු කවන් සව. ඒ නිවා අපි පි ිදිලිව කියනවා, ්දිරිශේ දීප 

ශමවිනි තත්ත්වයෂ  ඇති ශන වන්න ජකය  ිටියට ශේ 

වේසන්ධශයන් පියවජ ුත යුතුයි කිය ා. ශම  ද, එවිනි 

තත්ත්වයෂ  ඇති වුරාම ල්දු වන ශේ අපි දන්නවා. අශ්  ජශට් 

අවු බදු 30ෂ  තිවීශව  පිවිති යුේධය නිවා ජීවිත ුරනාවෂ  අහිමි 

වුරා. ඒ, ත්රවීතවාදි ක්රියා නිවා ශවන්න පු කවන්. ඒ වාශඉම ඒවා 

මිඬ පවත්වන්න යන අවවීථාව දීපත් ත බර ජීවිත අපට අහිමි 

ශව ා තිශසනවා. 1971දීපත්, 1988-89  ා ශේ දීපත් ශමවිනි 

තත්ත්වයෂ  ඳදා වුරා. ඒ තත්ත්වය තුළ අවවානශේ  ශම  ෂ ද 

වුශඩල  ශේ ජටට ත බර ජීවිත ුරනාවෂ  අහිමි වුරා. ශ  යි 

පිත්ශතන් සිදෙවත් ශේ ල්ය රශ න්ම අවවානශේ  ල්දු වන්ශන් 

ශම  ෂ ද  අශ්  ජට ශවනුශවන් වි   ජන්න පු කවන්, ජට 

්වීවජ ට ශුන යන්න පු කවන් ත බරයන්ශඉ ජීවිත තමයි අහිමි 

ශව ා යන්ශන්. ඒ නිවා අපි පි ිදිලිව කියනවා, ශමවිනි 

තත්ත්වයෂ  යළි ඳදා ශවන්න  ලින් ඒවාට ප්රති ර්ම ශයදීපම 

ජකය  වුකීම සව. ශමය වාමානය තත්ත්වයෂ   ිටියට 

ශන වි කිය යුතුයි.  

අද ජට තුළ ප්ර ීන ුරනාවෂ  ඇති ශව ා තිශසනවා. 

කනතාවට වදනි  ජීවිතය ුත  ජන්න සිරි තත්ත්වයෂ  

තිශසනවා. ශේවා වමනය  ජන්න. එශ ම නිත්නේ  කන ජීවිතය 

පවත්වාශුන යන්න සිරි වනවා. එදිශනදා අතයව ය  න ශස න 

ශේව ර පවා අද කනතාවට  රි  ිටි  ිශසන්ශන් නිති තත්ත්වයෂ  

තිශසනවා. අපි ඒ පිත්තත් ස ා  ටයුතු  ළ යුතුයි. එශ ම 

ශන  ශළ ත්, ඒවා ඳපශයෝගි  ජශුන ශමවිනි අවාවනාවන්ත 

ල්ේධි ඇති  ජන්න අවවීථාව ඳදා ශවනවා. ඒ නිවා ඒ  ිම 

එ  ටම අව ය පිළියේ ්තා  ඩිනමින් පාර්ලිශේන්තුව  ිටියට 

අපි ුත යුතුයි. රඩලඩුශේ ද, විපෂ මශේ  ද කිය ා ශේදයෂ  නිතිව 

අපි ඔෂ ශ ෝටම වුකීමෂ  තිශසනවා. අපි ඔෂ ශ ෝම එ තු ශව ා 

ඒ වඳ ා අව ය පියවජ ුන්න ඕනෑ. ු බ නිශයෝකය  ාජ  

වභාපතිතුමනි, මා නිවත වතාවෂ  ඔසතුමාශඉ අවධානයට ශය මු 

 ජනවා, ශමම ල්දුමමට අදාළ නඩු විභාුය වඳ ා විශ  ම ත්රිපුේු  

ම ාධි ජර විනිසු බ මඬු ර ෂ  පත්  ජන්න කියන ් රලීම ු බ 

 ථානාය තුමාට ශය මු  ජන්න කියන  ාජරය. ඒ වඳ ා 

අව ය පියවජ  ඩිනමින් ුන්න කියාත් ් ර ා ල්ටිනවා. 

ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ අභාවය ශවනුශවන් 

එම මිතිනිය ව  පුතා ඇතු ක පවුශ ර ල්යදෙ ශදනාටත්, ඒ වාශඉම 

එතුමාශඉ ශව වය  ද ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ   කනතාවටත්, 

ශ්රී  ං ාවාල් කනතාවටත් අශ්  ශ ෝ ය ප්ර ා   ජමින්, ු බ 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාට නිවන් සුව අත් ශේවායි  

ප්රාර්ථනා  ජමින් මශඉ වචන වීව රපය අවවන්  ජනවා. 

 
[අ.භා. 1.40] 

 

ගුණ සුද ක මහජුල මතවා 
(ைொண்புைிகு சுதத் ைஞ்சுல)  

(The Hon. Sudath Manjula) 
ු බ නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමනි, ශේදවාච ය ට, 

එශ ම නිත්නේ ශේදීතය ්ජරම ට ශු දු බව අශපන් වමුුත් 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ අශ්  වශ ෝදජ මන්ත්රීතුමා පිළිසඳ ශ ෝ  

ශයෝකනාව ්දිරිපත්  ජ ඇති ශේ ශම ශ  ශත්, පාර්ලිශේන්තු 

නිශයෝජිතයන්  ිටියටත්, ජටවිල්යන්  ිටියටත් අපට එතුමාශඉ 

අභාවය ශවනුශවන් වංශේුය පළ  ජන්නට අවවීථාවෂ   ිබීම 

මා  ද භාුයයෂ  ශ  ට ව  නවා. 

ශසෞේධයන් ව ශයන් අපි අශ්  ජට එධර්මේමපයඑ කිය ායි 

 ුගන්වන්ශන්.  ිසියි, ශම න රුමෂ  ඇදහුවත් ඒ  ිම රුම ම 

වං  රපය ශවන්ශන් අවිහිංවාවාදයයි. අශ්  බුදු ද ශේ 

අවිහිංවාවාදය තමයි බුේධ ශේ නාව වන්ශන්.    ශතෝලි  ද ම 

තුළත් වතුජාට ශප්ර ම  ජන රුමි  නයායෂ  තමයි තිශසන්ශන්.  

අපි නව  මන්ත්රීව බන්  ිටියට අද අති යින්ම  නුාුව 

ශවනවා, ශවවෂ  මාවශේ  09වන දා අශ්  වශ ෝදජ මන්ත්රීතුමාට 

අත් ශවච්ච ශේදීතය ්ජරම ුින. ශපෞේුලි ව මම එතුමාව 

 ුගනා ුන්ශන් 2018 වර්මශේ . ශ්රී  ං ා ශප දුකන ශපජමුර 

ශු  නඟන්න ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ , මින්ශන්රිය 

රවනශේ  වංවිධාය වජයා  ිටියට එතුමා  ටයුතු  ළා. 

ශජ මාන් ජරල්ං  අමාතයතුමාත් එෂ   ශන කේ මාවත 

 ාර්යා යට පිමිර ල්ටි අවවීථාව   තමයි මා එතුමා  ුගනා 

ුත්ශත්. ඊට පවීශව  ඒ මිත්රත්වය ්දිරියට ගියා. ශජ මාන් ජරල්ං  

ඇමතිතුමාශඉ පියා අභාවප්රා් ත ශව ා අවවන්  ටයුතු ල්දු  ළ 

දවශව  මාත් එෂ    තවත් මන්ත්රීව බන් කිහිප ශදශනෂ  එම 

අවවීථාවට ව භාගි වුරා.  අපට රපසු ුේ ප්රශේ ව ට එන්න 

603 604 

[ු බ ශස.සී. අ වතුව  ම තා] 



2022 ජුනි 10 

පිය තුන  තජෂ  ුතවනවා.  එදා  අමජකීර්ති මන්ත්රීතුමා, මාත් 

එෂ   ගිය අශ්  වශ ෝදජ මන්ත්රීව බ ල්යදෙශදනාට  ජාත්රී ශභෝකන 

වංග්ර යෂ   සා දීප ා  අපි නිවත ුේ ප්රශේ ව ට පිටත්  ජන්න 

 ටයුතු  ළ ර ාජය මට මත යි. එතුමා තුළ තිබුණු ඒ පුදුම 

ශළන්ුතු ම, මනුමයත්වය අපි එදා  දිෂ  ා. ඒ වාශඉම ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ ල්ටි නි තමාීත, නිජ ං ාජ, ්තා  ශළන්ුතු 

මන්ත්රීවජශයෂ   ිටියටයි අමජකීර්ති වශ ෝදජයා මම දකින්ශන්. 

ශම  ද, මම ශපෞේුලි ව එතුමා ුින දන්නවා. මශඉ පුතා 

අවීතපව ල්ටි  ා ශේ  දවවී ශද  ට විජයෂ  එශ  ශ  මද 

පුතාට එ කිය ා දුජ ථනශයන් ශ ෝ පුතාශඉ ශවෞනය තත්ත්වය 

විමවන්න තජේ ශළන්ුතු මෂ  එතුමා  මාත් එෂ   ඇති  ජශුන 

තිබුරා.   

ඇත්තටම පසුගිය මියි 09වන දා ඇති වා ල්ේධිය ශේ ජශට් 

රර්ික  ව ශයන් ඇති ශවච්ච අර්බුදය මත ශු   නිඟුණු 

ශේ පා න  ා වමාක අවීථාවජත්වය තුළයි නිර්මාරය වුශඩල. ඒ 

 ාජරාව පිුවපව ප්රකාතන්ත්රවාදශයන් ඔේසට ගිය ශේ පා නයෂ  

තිශසන සව අපි දිෂ  ා. ප්රකාතන්ත්රවාදය තුළින් කයග්ර රය  ජා 

එන්න සිරි යේ පිරිවෂ  ේශ රච්ඡත්වය  ජ ා තමන්ට අව ය ස ය 

නතු  ජුන්න, එශ ම නිත්නේ තමන්ට අව ය තනතු බ 

 සාුන්න ්තාම ප ත් විධියට  ිල් බණු ර ාජය අපි දිෂ  ා. 

පසුගිය මියි 09වන දා ශේ ජශට් ප්රකාතන්ත්රවාදය වළ ප ර ට ඇද 

දම ා, ශේ පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝකනය  ජන ම කන 

නිශයෝජිතයන් වාශඉම අශනකුත් ම කන නිශයෝජිතයන් 

ුරනාව ශඉ නිවාව ගිනිසත්  ජ, ඒ අයට මානල්  ව   ාරීරි  

පී ා ඇති  ජමින් ේශ රච්ඡත්වය  ජා ශේ ජට ඇදශුන යෑමට 

ඳත්වා   ජන කුරි බ ශේ පා න ක්රියා ාජ ේ අපි දිෂ  ා. 

වමාකවාදීප ශිමය වංවිධානශේ  යේ නිශයෝජිතශයෂ  -කුත් 

මනුවර්ර- ශුෝ ර ශ  වී එශෂ දීප විපෂ ම නාය තුමාට ප ජ 

ශදනවා අපි දිෂ  ා. ඒ කියන්ශන්, අජුළ භූමියට යන විපෂ ම 

නාය තුමාට ප ජ ශදනවා අපි දිෂ  ා. ඒ විතජෂ  ශන ශවයි, ඒ 

දවවීව   ීතතිය, එශ ම නිත්නේ ශේ ජශට් රජෂ මාව ව රවිදුණු 

වීවභාවයකුත් අපි දිෂ  ා. විවිධ අවවීථාව  ශේ ජශට් ශමවිනි 

ර ාජශේ  විවිධ ක්රියා ාජ ේ මතු ශවනවා අපි දිෂ  ා.  අපි දි පු 

සුවිශ  ෂි ශදයෂ  තමයි, පසුගිය මියි 09වන දා  ශේ ජශට් ඇති වා 

එම වයවනය. ඒ අවවීථාශේ අශ්  වශ ෝදජ මන්ත්රීවජයා ඝාතනය 

 ළා පමරෂ  ශන ශවයි, එතුමා රජෂ මා  ජ ුන්න වි ා   ිප 

කිරීමෂ   ළ එතුමාශඉ රජෂ ම  නි ධාරි වනරවර්ධන නමිති 

ශප ලිවී නි ධාරියාත් ඝාතනය   ළා.  

එදා තව පිරිවෂ  ඝාතනය ට  ා හිංවනයට  ෂ වුරා. ඒ අයශඉ 

ශේපළ විනා   ළා. ඒ ශව ාශේ කනතා විමුෂ ති ශපජමුශඩල සුනි ර 

 ුගන්ශනත්ති මිතිතුමා කිේවා,  ශේ අජුළය ශවනුශවන්  ටයුතු 

 ජපු යේ යේ අය රජෂ මා  ජන්න ඒ අය  ිප වනවා  කිය ා. 

එවිනි විවිධ විධිශේ   ප්ර ා න ශේ ජශට් පළ වුරා. අවිහිංවාවාදය 

ශන ව, හිංවනය ජක  ජවන්න දිවින්ත වි  පිළිශවළෂ  

ක්රියාත්ම  වන සව එදා වමාක මාධය  ජ ා අපි දිෂ  ා. ඒ නිවා 

ශේ ඳත්තරීතජ පාර්ලිශේන්තුශවන්, අුමිතිතුමා ඇතු ක  ිබිනට් 

මඩල  ශයන්, ඒ වාශඉම අතිු බ කනාධිපතිතුමා ප්රමුන ජකශයන් 

මම ් රලීමෂ   ජනවා, ශේ රර්ික  අර්බුදය වමනය  ජන 

ුමන්ම ීතතිු බ  විනයු බ  ජටෂ , වමාකයෂ  ශු  නිඟීමට 

 ටයුතු  ජන්න කිය ා. ඒ වඳ ා  අපි  ිප විය යුතුයි. ඒ  ාර්යය 

කිරීම ශේ වන ශ  ට අශ්  වුකීමෂ  ශව ා තිශසනවා.  

අද වන ශ  ට අධි ජරශේ  වීවාකරනත්වය පිළිසඳවත් අපට 

කුකුවෂ  තිශසනවා. ශේ අවවීථාව, ්තා වාධාජර අධි ජර 

විනි ීචයෂ  අව ය ශව ාවෂ  . අවිහිංවාවාදය ු බ  ජපු, 

නි තමාීත චරිතයෂ  වුණු ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

වශ ෝදජයාශඉ ේශ රච්ඡ ඝාතනය ල්දු  ජපු ඒ ඝාත යන් 

වේසන්ධශයන්  ත්රිපුේු  විනිසු බ මඩු ර ෂ  ්දිරිශේ  පිවිත්ශවන 

නඩු විභාුය   ඩිනමින් ල්දු  ජන්නය කියන  ාජරය ු බ 

 ථානාය තුමා මිනන් ීතතිපතිතුමා  ා අග්රවිනි ීචය ාජතුමා 

ශවත ශය මු  ජන්න කියන ශුෞජවීතය ් රලීම  ශේ ඳත්තරීතජ 

පාර්ලිශේන්තුවට ශේ අවවීථාශේදීප මා ්දිරිපත්  ජනවා.  

ු බ අමජකීර්ති අ තුශ ෝජළ මිතිතුමා අදෙත්ුම ්පදුරත්, ජක 

ජටට රදජය  ජන නි තමාීත නාය ශයෂ   ිටියට ශ  ඳ 

ුමනෂ  රවා.  ිසියි, තුශනන් ශද   කන වජමෂ  තිශසන අශ්  

රඩලඩුව යටශත් අපි  වු බත් ස ාශප ශජ ත්තු වුශඩල නිති 

ශම ශ  ත  අපට අනශ් ෂ ෂිත විධිශේ  තර්කනය ට  ෂ  ශවන්න 

ල්දු වුරා.  රි ශේ, විරැදි  ශේ ශ ශව  ශවතත් අද වන ශ  ට ු බ 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ අභාවශයන් අවජරශව ා 

ල්ටින්ශන් එතුමාශඉ රදජණීය භාර්යාව වන මා ීත අතුශ ෝජළ 

මිතිනිය  ා ජනිුග අතුශ ෝජළ පුතණුවනුයි. විශ  මශයන්ම ජීව 

විදයා අං ශයන් අධයාපනය  සන ඒ පුතණුවන්ශඉ අනාුතය 

සුජෂ ෂිත කිරීම ශේ ඳත්තරීතජ පාර්ලිශේන්තුශේත්, ජකශේ ත් 

වුකීමෂ   ිටියට ව  ා ඒ ුින විශ  ම අවධානයෂ  ශය මු 

 ජන්නය කියා මා ් රලීමෂ   ජනවා. එශමන්ම එම මිතිනිය 

ප්රමුන පවුශ ර රර්ික ය,  ඒ අයශඉ අනාුතය සුජෂ ෂිත  ජන්න 

පි ිදිලි වි  පිළිශවළකුත් ක්රියාත්ම   ළ යුතුයි කියන 

ශයෝකනාවත් මා ්දිරිපත්  ජනවා.  

අපට ශළන්ුතුව  ටයුතු  ළ, අභාවප්රා් ත ු බ අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ අවවන්  ටයුතු  ජන දවශව  මමත්, 

වවන්ත යාපාසඩල ාජ මන්ත්රීතුමාත් එතුමාට අවවන් බුහුමන් 

දිෂ මමට එතුමාශඉ නිවවට ගියා. අවාවනාව ට, අපි ඒ නිවවට 

යනවිට එතුමාශඉ අවවන්  ටයුතු ල්දු  ජ ා ්වජයි. ශ ශව  

වුරත් අපි - ෘදය වාෂ ෂියට එ ඟව  ටයුතු  ජන  ඩල ායම- 

ඊට දින කීපය ට පසුව එතුමාශඉ අභාවශයන් ශ ෝ යට 

පත්ශව ා ල්ටින එම මිතිනිය  ා පුතණුවන් එෂ    ථා ස  

 ජන්න එතුමාශඉ නිවවට ගියා.  ඒ අයශඉ අනාුතය සුජෂ ෂිත 

කිරීම පිළිසඳව අද වනශ  ට අශ්  රඩලඩු පෂ මශේ ත්, 

විපෂ මශේ ත් වි ා  පිරිවෂ   ථා  ජනවා. එය  ථා කිරීමට 

පමරෂ  සීමා ශන  ජ ඒ පුතණුවන්, මිතිනිය ඇතු ක පවුශ ර 

රජෂ මාව -රැ වජරය-  ා අනාුතය පිළිසඳව යේ වි  

පිළිශවළෂ  ක්රියාත්ම   ජන්න කියන ශුෞජවීතය ් රලීම 

 ජමින්,  අපි අතරින් වමුුත් ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

රදජණීය වශ ෝදජයාට අකජාමජ වංනයාත නිවන් සුව ප්රාර්ථනා 

 ජමින්, මා නි ඬ වනවා.  

ශස ශ  ම වීතුතියි. 

 

[අ.භා. 1.50] 

 

ගුණ ඉසුුණ වදොඩන්වගොඩ මතවා 
(ைொண்புைிகு இசுரு ததொடன்தகொட)  

(The Hon. Isuru Dodangoda) 

ු බ නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමනි,  ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ 

ල්ටින අප ල්යදෙශදනාත්, මු ක ජටත් දිඩි  නුාුවවට පත්වුණු 

ල්ේධියෂ  තමයි ශේ ු බ වභාව නිශයෝකනය  ළ ු බ අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාශඉ අභාවය.  

එතුමා නි තමාීත, මානව වනරදේවලින් පි බණු ශ ශනෂ . ඒ 

වාශඉම එතුමා ්තාම වජ  ජීවිතයෂ  ුත  ජපු, ශේ ඳත්තරීතජ 

වභාව නිශයෝකනය  ජපු අහිංව ම මන්ත්රීවජශයෂ . එවිනි මානව 

වනරදේවලින් පිරි චරිතය ට ශේ විධිශේ  අමානුෂි  ්ජරමෂ  

අත්වුශඩල ඇයි කියන  ාජරය ුින අප ල්යදෙ ශදනාම   රපනා 

 ජන්න ඕනෑ. ඒ වාශඉම අනාුතශේ දීප ශමවිනි තත්ත්වයන් ඇති 

ශන මම වඳ ා ුත  ිකි ල්යදෙ ක්රියා මාර්ු අප ල්යදෙ ශදනාම 

එ තු ම ුත යුතුයි කියා මා වි ීවාව  ජනවා. ශප ශළ න්න බව 
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පාර්ලිශේන්තුව 

දිවීත්රිෂ  ය නිශයෝකනය  ජමින් ශේ ු බ වභාවට ශත්රී පත්ශව ා 

අවු බේදකුත්, මාව නවයෂ  වාශඉ  ා යෂ  තමයි එතුමාට ශේ 

වභාශේ අපි රරය  ජන්න ව  මන්ත්රීවජයකු ව ශයන් කනතාව 

ශවනුශවන් වි  ටයුතු  ජන්න අව ා ය නිර්මාරය වුශඩල. 

විශ  මශයන්ම පසු ශපළ මන්ත්රීව බ ව ශයනුත්, රඩලඩු පෂ මය 

නිශයෝකනය  ජන මන්ත්රීව බ ව ශයනුත් අප ල්යදෙ ශදනා වමඟ 

්තාම ශළන්ුතුව එතුමා ශේ ු බ වභාව තුළ  ටයුතු  ළා 

වාශඉම කනතාවට ස පාන ප්ර ීන -ුිටදෙ- ුිනත් වා ච්ඡා  ළා. 

මම විශ  මශයන්ම කියන්න ඕනෑ, එතුමා ඕනෑම   බරෂ  ුින 

්තාම ුිුවරින්  ිදෑරීමට ඳනන්දුවෂ  දෂ වපු මන්ත්රීවජයකු සව. 

යේ   බරෂ  ුින අපි වා ච්ඡා  ජපු වෑම අවවීථාව ම එහි මු  

ල්ට අු දෂ වා ්තාම ුිුවරින් ශව යා ස ා ඒ අදාළ ෂ ශම ත්රය ුින 

තමන්ශඉ දිනුම වර්ධනය  ජ ුිීතමට එතුමාට වි ා  ඳනන්දුවෂ  

තිබුරා.  

එතුමා අශපන් ශවන් ශව ා ගිශේ  අප ල්යදෙ ශදනා ශන ල්තූ 

ශම ශ  ත යි. එතුමා 2008 වර්මශේ  ල්ට ශදවජෂ  පළාත් වභාව 

නිශයෝකනය  ජමින් ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ  කනතාවට 

 ජපු ශව වය ුින දිවීත්රිෂ  ය නිශයෝකනය  ජන ම කන 

නිශයෝජිතයන් වාශඉම තවත් ශස ශ ෝ මිති ඇමතිව බ ශේ ු බ 

වභාශේදීප  පි ිදිලි  ළා. අපි වි ීවාව  ජනවා, එතුමා 

ශවනුශවනුත් ඒ වාධාජරය ඒ ර ාජශයන්ම ්ුව විය යුතුයි 

කිය ා. ්තාම ්ෂ මනින් ඒ වි   ටයුතු ල්දු  ජ ා, ශේ ු බ 

වභාව රමන්ත්රරය  ජපු පෂ ම, විපෂ ම ම කන නිශයෝජිතයන් 

 ජපු ් රලීේ  ා එෂ ව  නිල් ක්රමශේද අනුුමනය  ජමින්, 

එතුමාශඉ ඝාතනය පිළිසඳ නඩුව විභාු කිරීම වඳ ා ත්රිපුේු  

ම ාධි ජරයෂ  පත්  ජන ශ ව ීතතිපතිතුමාශුන් ශුෞජවශයන් 

් ර ා ල්ටින්න කියන ් රලීම ු බ  ථානාය තුමාට මා ශය මු 

 ජනවා.  

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා  ෘෂි  ර්මාන්තය ුින, 

අධයාපනය ුින, තමන්ශඉ දිවීත්රිෂ  ශේ  කනතාව මුහුර ශදන 

ප්ර ීන ුින, ශේ ු බ වභාශේදීප වාශඉම අප වමඟත් 

නිජන්තජශයන් වා ච්ඡා  ළා. ඒ වෑම අවවීථාව ම එතුමාට 

අව ය වුශඩල ප්ර ීනව ට,  ා යට ුිළශපන විවුගේ  සා ශදන්න 

වාශඉම දීපර්ඝ  ා යෂ  තිවීශව  තමන්ශඉ දිවීත්රිෂ  ශේ , එශ ම 

නිත්නේ තමන්ශඉ රවනශේ  කනතාව මුහුර දුන් ප්ර ීනව ට 

විවුගේ  සා ශදන්නයි. අපි දන්නවා, එතුමා ශප ශළ න්න බව 

දිවීත්රිෂ  වංවර්ධන  මිුවශේ වභාපතිවජයා ව ශයනුත්, දිවීත්රිෂ  ය 

නිශයෝකනය  ජපු මන්ත්රීවජයකු ව ශයනුත්  ටයුතු  ජනශ  ට 

ප්රල්ේධිය පසුපව  ඹා ශන යමින් තමන්ට දුන් වුකීම ්තාම 

ශ  ඳින් ්ුව  ජපු ම කන නිශයෝජිතයකු සව. එතුමාශඉ 

අභාවශයන් වංශේුයට පත් වුණු එතුමාශඉ රදජණීය බිරිඳ, පුත්රයා 

ඇතු ක එතුමාශඉ රවනශේ  කනතාවට, ඒ දිවීත්රිෂ  ශේ  කනතාවට 

අශ්  වංශේුය විශ  මශයන්ම පළ  ජමින්, අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ හිටපු මන්ත්රීතුමාට නිවන් මඟම අත්ශේවායි ප්රාර්ථනය 

 ජමින් මශඉ වචන කිහිපය අවවන්  ජනවා.  

 

[අ.භා. 1.54] 

 

ගුණ ජ්ානක ව්ෂකුඹුර මතවා 
(ைொண்புைிகு ஜொனக ெக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ු බ නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමනි, මීට මාවය ට  ලින් 

අප අතරින් වද ටම ශවන් ම ගිය අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමාශඉ අභාවය පිළිසඳ ශ ෝ  ශයෝකනාව ්දිරිපත්  ජ ා අද 

අපි එතුමා ුින  ථා  ජනවා. එතුමාශඉ බිරිඳ වන මා ීත 

අතුශ ෝජළ මිතිනියත්, ජනිුග අතුශ ෝජළ පුතණුවන්ටත්, එම 

පවුශ ර ඥාතීන්ටත්, ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ  කනතාවටත් 

ශපෞේුලි ව මශඉ ශ ෝ ය මුලින්ම ප්ර ා   ජනවා. ු බ 

නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමනි, ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමා 2020 වර්මශේ  පාර්ලිශේන්තුවට ර දවශව  ්ඳ ා අපත් 

වමඟ ශස ශ  ම ළිනන් ඇසු බ  ළ, ශ  ඳ මන්ත්රීවජශයෂ .  

මම අපනයන  ෘෂි ර්ම ජාකය ඇමතිවජයා  ිටියට වි  
 ජපු  ා ශේ දීප එතුමා මා මුර ුිශ න්න ඇවි ර ා මා වමඟ 
 ථා  ජ ා ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ  කනතාවට  ජන්න 
පු කවන් ශව වය අශ්  අමාතයාං ය  ජ ා  ජන්න ශ  කු 
ම න්ල්යෂ  ුත්තා. මම  ෘෂි ර්ම ඇමතිවජයා  ිටියට පත් 
වුරාට පවීශව , එතුමා ඒ ප්රශේ ශේ  ්න්න ශු වි කනතාවත් වමඟ 
පිමිර අපිත් එෂ   වා ච්ඡා  ජ ා, ශු මන්ශඉ ප්ර ීන විවඳන්න 
ශ  කු ම න්ල්යෂ  ුත්තා. ශේ ල්ේධිය ශවච්ච මියි මාවශේ  9විනි 
දා ඳශේ 10.54ට එතුමා මට දුජ ථන ඇමතුමෂ  දීප ා කිේවා, 
ශප ශළ න්න බශේ දිවාපතිතුමාට  ථා  ජන්න කිය ා. එතුමා 
 ිම ශව ාශේම තමන්ශඉ දිවීත්රිෂ  ශේ  ශු වි කනතාව 
ශවනුශවන් ශපීත හිටියා. ඒ ශු වි කනතාවශඉ ප්ර ීන විවඳන්න 
එතුමා වි ා  ව ශයන් ම න්ල් වුරා. මම  ෘෂි ර්ම ඇමතිවජයා 
 ිටියට  ටයුතු  ජපු  ා ශේ  මා  මුවන්න එතුමා කිහිප 
වතාවෂ ම රවා. එශ ම ඇවි ර ා එතුමාශඉ ප්රශේ ශේ  ශු මන්ට 
තිශසන ශප ශ  ජ ප්ර ීනය විවඳන්න, ශු මන්ට වන්දි අජන් 
ශදන්න, ඒ ප්රශේ ශේ  ශු වි කනතාවට තිශසන අඩු පාඩු වේපූර්ර 
 ජ ා ශදන්න එතුමා වෑම ශම ශ  ත ම  ටයුතු  ළා.  

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා ශේ ල්ේධියට මුහුර දුන්ශන් 
එතුමාශඉ දිවීත්රිෂ  ශේ දීප ශන ශවයි. එතුමා ශේ ල්ේධියට මුහුර 
දුන්ශන් නිට්ටුවව ප්රශේ ශේ දීප. නිට්ටුවශේ මිනිවීසු, නිත්නේ 
පිටවීතජශයන් ර මිනිවීසු අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා 
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවජශයෂ  කියා දන්ශන්වත් නි ි.  ිසියි, 
පාර්ලිශේන්තුශවන් එතුමාශඉ වා නයට  සා දීප තිබුණු අවවජ 
පත්රශයන් තමයි ශව යා ුත්ශත්, එතුමා පාර්ලිශේන්තු 
මන්ත්රීවජශයෂ  කිය ා. එදා දවශව   මුවන ඕනෑම මන්ත්රීවජශයෂ  
ඝාතනය  ජන මානල් ත්වයකින් තමයි වමාකශේ  වම ජ පිරිවී 
හිටිශේ .  

මම දන්නා  ිටියට කුමාජ ශව රුම මිතිතුමා තවමත් 
ශජෝ  රුතව ්න්ශන්. එතුමා ශ  විේ ශජෝුය  ිදි ා අවීතපව 
හිටිශේ . එතුමාට ු  ා, වා නයත් කුඩු  ජ ා, එතුමාත් මිය ගියා 
කිය ා හිතාශුන තමයි ප ජ දීපපු අය රපසු ගිහින් තිශසන්ශන්. ඒ 
වාශඉ මම දන්නා තව මන්ත්රීව බ ශදශදශනකුශඉ වා න කුඩු 
 ජ ා ප ජ ශදන්න  දපු ශව ාශේදීප එතුමන් ා ශඉ රියිදුජන් ව  
ශප ලිවී නි ධාරින් ඒ මන්ත්රීව බ ශේජා ුත්ශත් වා නය අවීශව  
වඟව ා. අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා ශේජා ුන්න එතුමාත් 
එෂ   මිය ගිය ශප ලිව ී නි ධාරියා ශ  කු ශවශ වෂ  ුත්තා.  
එතුමා රජෂ මාව පතා දුවනශ  ට එතින හිටපු වම ජ අය එතුමා 
රජෂ මා  ජන්නත්  ටයුතු  ජ තිශසන සව අපි දන්නවා. ශේ 
ල්යදෙ ශදනාම මිනිවීසු මජර ශච්තනාශවන් හිටිශේ  නි ි. අපි 
එශ ම කියන්ශන් නි ි. ශම  ද, අතුශ ෝජළ මිතිතුමාත් එෂ   
එතිනින් ගිය ශප ශළ න්න බශේ තවත් කිහිප ශදශනෂ  හිටියා. ඒ 
ප්රශේ ශේ  තිබුණු ශුයෂ  ඇතුශළ  ඒ අය අතුශ ෝජළ මිතිතුමා 
ජඳවාශුන ්ඳ ා, ටි  ශව ාව ට පවීශව  තමයි එතිනින් යවා 
තිශසන්ශන්.  ිසියි, එදා ම  පාශර් ශේ ේශ රච්ඡ ක්රියාව  ජපු 
වි ා  පිරිවෂ  ීතතිය අතට ුත්තා. ීතතිය අතට අජශුන, ඒ අය 
තමයි ශප ලීල්ය යනශ  ට ශප ලිවී ජී්  එ ත් check  ශළ . 
ශප ලිවී ජී්  එ  අවීශව   වු බ  රි යනවාද කිය ා ඔවුන් සිදෙවා.  

ඒ විතජෂ  ශන ශවයි, අශ්  මන්ත්රීව බ පසුගිය දවවීව  

පාර්ලිශේන්තුශවන් එළියට යනශ  ට ඒ අයටත් යන්න දුන්ශන් 

නි ි. පාර්ලිශේන්තුශේ ශව ව ශයෝ එළියට ගියත් ඒ වා නයත් 

check  ජ ා සිදෙවා, මන්ත්රීව බ යනවාද කිය ා. මන්ත්රීවජශයකුට 

ශේ ජශට් පාර්ලිශේන්තුවට ඇවි ර ා නිවත යන්න සිරි නේ, 

607 608 

[ු බ ්සු බ ශද  න්ශු   ම තා] 
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ප්රකාතන්ත්රවාදය ුින  ථා  ජමින් ම ා ශ  කුවට ශේ ජට ශවනවී 

 ජන්න  ථා  ජන අයශඉ ප්රකාතන්ත්රවාදයෂ  තිශසනවාද කියා 

අපි අ නවා. අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා  ිංගි ා හිටපු 

building එ  තුළදීප තමයි එතුමා අමානුෂි  ශ ව ඝාතනය  ජ ා, 

පඩිශපළ දිශඉ  කු ර ශදශ න් ඇදශුන ඇවි ර ා ම  පාශර් දා ා 

තිබුශඩල. පාන්දජ 2.00 විතජ ශවන ේ ශප ලීල්යටවත්, 

 මුදාවටවත් එතුමාශඉ ශේ යවත් ුන්න සිරි වුරා. ඒ වනශතෂ  

එම ප්රශේ ය පා නය  ශළ  ශේ මිජ පිරිව විල්න්. ඒ මජරයට 

 ජපු ශේ ශස ශ ෝ අය දන්නවා. පාශර් යන අයට, එතින හිටපු 

අයට ඒ මජරයට අශුෞජව  ජන්න කිේවා. ශේ ජශට් තිවී අවු බදු 

යුේධයෂ  තිබුරා. ඒ තිවී අවු බදු යුේධය  ශළ  ප්රභා ජන්. එාී 

ත්රවීතවාදීපන් ශ  ළඹට ඇවි ර ා ශසෝේස ුිහුවා;  මුදාශේ 

27,000 ට ව ා මි බවා. යුේධය නිවා අත පය නිති වා ජර 

වි බවන් වි ා  පිරිවෂ  අද ්න්නවා.  ිසියි, ප්රභා ජන් මි බරාට 

පවීශව  ඒ මජරය ශු  බිමට ශුනි ර ා ඒ මජරයට මිවීශවෝ 

ව නශ  ට, අශ්   මුදා භටශයෝ ප්රභා ජන්ශඉ ශේ යට 

මිවීවන්ටවත් ව න්න දුන්ශන් නි ි.  

ඒ මඩිශයෝ එ  අදත් ස න්න පු කවන්. ප්රභා ජන්ශඉ මිනියට 

මිවීශවෝ ව නශ  ට අ ශ්  ජරවි බශවෝ ඒ මිවීශවෝ එශළේවා. 

ශප ශළ න්න බශේ කනතාවශඉ ඡන්දශයන් රපු අමජකීර්ති 

වශ ෝදජයාශඉ ශේ යට එශ මවත්  ජන්න ්  දුන්ශන් නි ි. ඒ 

වාශඉ නින්දිත පිරිවෂ  තමයි එතුමා  ඝාතනය  ශළ . නින්දිත 

පිරිවෂ . මි බණු ශ ශනකුටවත් එශ ම  ජයි කිය ා අපි 

හිතන්ශන් නි ි. එතුමාශඉ දිවීත්රිෂ  ශේ දීප ඒ ල්දුමම වුරා නේ 

 මෂ  නි ි. ු බ නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමනි, ඔසතුමාත් 

ශේ පා නය  ජ ා යාපනය දිවීත්රිෂ  ශයන් ශේ වභාවට රශේ. 

ශේ පා නය  ජන ශ  ට ශේ පා න වතුශජෝ ්න්නවා. අපි 

හිතනවා නේ, අපට ශේ පා න වතුශජෝ නි ි  කිය ා, ඒ  

ශවන්න සි ි. ශේ පා නශේ දීප  ිශමෝටම වතුශජෝ ්න්නවා. ඒ  

ශවනම ශදයෂ . ශප ශළ න්න බශේදීප එතුමාට එශ ම ල්ේධියෂ  

වුරා නේ අපට හිතන්න පු කවන්, ශේ පා නශේ දීප එතුමාට 

යේකිල් පිරිවෂ  වි බේධව හිටියා කිය ා.  ිසියි, නිට්ටුවශේදීප 

එතුමා  ුගනන්ශන්වත් නිති පිරිවෂ  එමන්ත්රීඑ කියන නාමය තිබුර 

නිවා තමයි  ම  පාශර්දීප එතුමා ඝාතනය  ශළ . එතුමා මන්ත්රී 

ශ ශනෂ  ශන වුරා නේ එතුමාට කිල් ප්ර ීනයෂ  ශවන්ශන් නි ි.  

 පි  අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා එදා එතුමාට කිය ා තිබුරා,  ඒ 

පිත්ශතන් යන්න එපා කිය ා. එතුමා කිය ා තිබුරා, මම එතනින් 

යනවා. මට ප්ර ීනයෂ  නි ි. මම මිනිසුන්ට වජදෂ   ශළ  නි ි  

කිය ා. එතුමා වජදෂ   ශළ  නිති වුරත් එදා ඒ අය ශ ේශේ  වුද 

මන්ත්රී කිය ායි. එදා රඩලඩු පෂ මශේ  මන්ත්රීව බන්ට විතජෂ  

ශන ශවයි  ජදජ ල්ේධ වුශඩල. ශව රුම මිතිතුමා විතජෂ  

ශන ශවයි, විපෂ මශේ  හිටපු තවත් මන්ත්රීව බ ඒ  ජදජව ට මුහුර 

පෑවා. ඒ අය ශස ශ  ම අමා බශවන් ශේරි ා ගිශේ .  සකාව නිවා 

කියන්ශන් නි ි. ඒ අයටත් එශ ම  ජන්න  ිදුවා. විපෂ ම 

නාය තුමාට ුිහුවා වාශඉ අපි 225ශදනාශුන්  වු බ අහුවුරත් 

ඔෂ ශ ෝටම එ  ශදයයි  වන්ශන්.  ිසියි, ඒ  ශේ ජශට්  ිම 

ුම ම වුශඩලත් නි ි. අශ්  මන්ත්රීව බන් 74 ශදශනකුශඉ විතජ 

ශුව ර ගිනි තිේසා. ජත්නපුජ දිවතී්රිෂ  ශේ  අශ්  අකි  එ ර ාව  

මිතිතුමාශඉ නිවශව  සාුයෂ  පුච්ච ා තිශසනවා. අශ්  ස ං ශු   

නුජාධිපතිතුමාශඉත්  ප්රාශේය ය වභාශේ වභාපතිතුමාශඉත් ශඉ 

පිච්චුවා. ඇඹිලිපිටිශේ  මශඉ හිතවශතකුශඉ වා න 52ෂ  පුච්ච ා 

තිශසනවා. තව මන්ත්රී ශ ශනකුශඉ ශුයෂ  ගිනි තිේසා. 

ජත්නපුජශේ  එච්චජයි වුශඩල. ඒ රවන ශදශෂ   ිජ ජත්නපුජ 

දිවීත්රිෂ  ශේ   ශවන ශ  ශ  වත් කිල් ශදයෂ  වුශඩල නි ි. මම 

ඒ  අුය  ජනවා.  

ජත්නපුජ දිවීත්රිෂ  ශේ  ඒ හිටපු කනතාවශුන් ශපළෂ  අය 
නුජව ට ඇවි ර ා  ෑ ුිහුවා. පාජව ර  ජවී  ළා.  ිසියි,   

ශුව ර ගිනි තියන්න ගිශේ  නි ි. මම කියන තින්ව ටත් 
ගිහි ර ා තිබුශඩල පිටවීතජශයන් රපු පුේු ශයෝ. ඔවුන් තමයි 
ගිනි තියන ශේව ර  ශළ .  ඩල ායමෂ  හිටියා, අජ ශුදජට 
ු න්න ඕනෑ, ශේ ශුදජට ු න්න ඕනෑ, ශමතිනට යන්න ඕනෑ  
කිය ා. එශ ම ගිහින් තමයි ඒවා  ශළ . ශුව ර ගිනි තිය ා, 
ද බශවෝ සය  ජ ා, ජීවිත  ානි  ජන්න  ටයුතු  ළා. ශමතිනදීප 
ශේ මන්ත්රීතුමයි, රජෂ ම යයි  මිය ගියා.   ිම තිනම   
9ශදශනකුට ව ා මිය ගියා.  

වතුජ ශේවම  මිවීශවෂ  විටි ා හිටියත් මිනිවීසු අජශුන 
දානවා. ශේශර් විවට  ාන්තාවෂ  ත රදෙ  ළාම ඒ  ාන්තාව 
විශටන්ශන් නිතුව අත්තෂ  අ ර ාශුන ්න්න ශ  ට  
ශප  ර කින් ඒ අතට ු  ා ඒ  ාන්තාව ශේශර් විවට දානවා. ඒ 
වාශඉ ශේව ර මිනිවීසුන්ට  ජන්න පු කවන් වි  ද  හිතෂ  පපුවෂ  
තිශසන මිනිශ කුට  ජන්න පු කවන් වි ෂ  ද, ඒ    ාන්තාවෂ  
ශේශර් විවට විශටන එශ න් ශේශජන්න අත්තෂ  අ ර ා 
ුන්නශ  ට ඒ  ාන්තාව විශටන්න අතට ශප  ර කින් ු නවා. 
එශ ම ශේව ර තමයි පසුගිය දවවවී  වුශඩල.  

අතුශ ෝජළ අයියා ජටට රදජය  ජපු ශ ශනෂ ; ශස ශ  ම 
අහිංව  ශ ශනෂ . ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ්න්න මන්ත්රීව බ 224 
ශදනාශුන් ඕනෑම ශ ශනකුශුන් ඇහුශව ත් කියයි, එතුමා ශේ 
පාර්ලිශේන්තුශේ හිටපු අහිංව ම මන්ත්රීවජයා කිය ා. එතුමා 
ශස ශ  ම නි තමානිව ශුෞජව දීප ා ඕනෑම ශ ශනකුට  ථා 
 ජනවා. ඒ  නිවා තමයි ශප ශළ න්න බශේ කනතාව එතුමා 
පාර්ලිශේන්තුවට එේශේ,  අවු බදු 5ෂ  ඒ මිනිසුන්ට ශව වය 
 ජන්න. මම දිෂ  ා, එතුමාශඉ පුතා වට නෂ  තසා තිබුරා, 
මශඉ පියා ුින කිය ා. ශ  ළඹ ජාකකීය විදයා යට ගිහි ර ා 
නිවත ශප ශළ න්න බ ජාකකීය විදයා යට ගිය ඒ පුතාට මම ශේ 
 ාජරය කියනවා. අමජකීර්ති අයියා ද බවා ශවනුශවන් ව රලි 
 ේස  ශළ  නිති වුරාට කනතාව  ේස  ජ ා තිශසනවා. ව රලි 
ඕනෑ ශ ශනකුට  ේස  ජන්න පු කවන්. නමුත් මනුවීව ම  ේස 
 ජන්න සි ි. ඒ පුතාට වතුුව ශවන්න පු කවන්,  මශඉ පියා 
ශප ශළ න්න බශේ කනතාව ශවනුශවන් ශව වය  ළා. මශඉ පියා 
ශේ ජශට් මිනිවීසු ශවනුශවන්  රි ශේ ශවනුශවන් ශපීත හිටියා  
කිය ා. ඒ  නිවා තමයි ශේ මන්ත්රීව බන් 225ශදනාශුන් විඩිම 
පිරිවෂ  එතුමා ශවනුශවන් ශ ෝ  ශවන්ශන්.  

ඒ නිවා, ඒ ද බවාශඉ පියා ජට ශවනුශවන්  යුතු ම ්මීට 
 ජ ා තමයි මිය ගිශේ  කියන ර ේසජය ඒ ද බවාට තිශසනවා. ඒ 
නිවා ඒ ද බවාට ශ  ඳ අනාුතයෂ  තිශසනවා. ඒ වාශඉම ශ  ඳ 
 යියෂ  තිශසනවා. ඒ ලිපිය කිශයේවාම මට ශත් බරා අේමාත් 
ස ාශුන ජටට වි දායි ද බශවෂ  විධියට  ටයුතු  ජන්න 
පු කවන් ශ  ඳ නිර්න්ත ද බශවෂ  අමජකීර්ති අයියා ජටට දායාද 
 ජ ා තිශසන සව. ඒ වාශඉම අමජකීර්ති අයියාට  යියෂ   වා එම 
මිතිනිය ශස ශ  ම හිත  යිය ශ ශනෂ . එතුමාශඉ අභාවය 
රජංචි ශව ා දුජ ථනශයන්  ථා  ළාම මට එතුමිය කිේවා,  
එන්න ඕනෑ නි ි මන්ත්රීතුමා, රජෂ මා ශව ා ්න්න කිය ා. මම 
 නුාුව ශවනවා එතුමාශඉ ශේ යට අවවන් ශුෞජව දෂ වන්නට 
සිරි මම ුින. නමුත්, මන්ත්රී නිවාව වංකීර්රශේ දීප අශ්  අේපාශර් 
ඩී. මජල්ං  මන්ත්රීතුමා අශනෂ  මන්ත්රීව බ එෂ   එ තු ශව ා 
එතුමාශඉ මජරශයන් පසු  ත්ශවනි දවශව  සරෂ  කියන්න 
 ටයුතු  ළා. මටත් එයට ව භාගි ශවන්න  ිබුරා. අපි  ළ ඒ 
පින්වලින් අමජකීර්ති අයියාට අකජාමජ නිවන් සුව අත් ශේවා කියා 
ප්රාර්ථනය  ජනවා. එතුමාශඉ අභාවය ශවනුශවන් මා ීත 
අතුශ ෝජළ මිතිනියටත්, ජනිුග අතුශ ෝජළ පුතණුවන් ඇතු ක 
පවුශ ර ල්යදෙශදනාට මශඉ  නුාුවව ව  ශ ෝ ය ප්ර ා  
 ජමින්,  ශේ ජටට ශව වය  ජන්න ඔසතුමාට නිවත වජෂ  ශේ 
 ෂ  බිශේ ඳපදින්න  ිශේවා කියා ප්රාර්ථනය  ජමින් මා නි ඬ 
ශවනවා. 

වීතුතියි.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

[අ.භා. 2.07] 

 

ගුණ ාමන්ප්රිය වතේර ක මතවා 
(ைொண்புைிகு சைன்பிொிய ரஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ු බ නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමනි, අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමා ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළ අපිත් එෂ   එ ට  යුතු  ළ, 

අපි නිර්මාරය  ළ ශේ පා න ප්රවා ය තුළ වි ා   ිප කිරීමෂ  

 ළ පුේු ශයෂ . අද එතුමාශඉ අභාවය ශවනුශවන්  ථා  ජන්න 

මමම අශ්  අභාුයයෂ  විධියට මම දකිනවා. 

මම ශේ අවවීථාශේ ල්හිපත්  ජන්න ඕනෑ, එතුමා ඒ 

අවවීථාවට මුහුර ශදේදීප එතුමාශඉ ජීවිතය රජෂ මා කිරීම වඳ ා 

ශප ලිවී විජයන් 5565 ඒ. ේලිේ.ශස. වනරවර්ධන මිතිතුමා, -අද 

ශේ අය ුින  ථා  ජන්ශන් නිති වුරත්- වි ා  පරිරමයෂ  

ුත්තා,  ිප කිරීමෂ   ළා. නමුත්, එතුමාටත් ු  ා මි බවා. ඒ 

වාශඉ ්තා ශ ෝචීතය තත්ත්වය ට ශේ ජට පත්  ජ ා තිශසනවා 

වාශඉම, ඒ වුකීම ුන්න එ ත් ශස ශ ෝශදශනකු මඟ  ිජ ා 

තිශසන සවත් ල්හිපත්  ජන්න ඕනෑ.  

ඒ ජවීතියාදු ාජශයෝ, ඒ කුඩු ාජශයෝ, ඒ ත්රවීතවාදීප  ක්රියාව 

 ළ, ඒ අමානුෂි  ඝාතනය  ළ පුේු ශයෝ වාශඉම අද ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව තුළත් ්න්නවා ඒ ට වු කියන්න ඕනෑ මිනිවීසු. 

අපි දන්නවා 88-89  ා ශේ  ශජෝ ර විශසමජ වාශඉ ම  දිවින්ත 

රූවීව මාජ ුවී පාජට ඇද විශටේදීප ශේ ජට තුළ ්තිරි වුරා 

තුත්තිරි ුවී. අපි දන්නවා ඒ තුත්තිරි ුවී ්තු බ වුණු ශ  තුව 

ශම  ෂ ද කිය ා. ජාවරා ජසජු බවන්ශඉ  ා ශේ   නුමා ශේ ජට 

වේපූර්රශයන් ගිනි තිේසා. ඒ වාශඉම, ශේ ල්ේධිය පිුව පවීවට 

ශව ා එය ශමශ යවමින් ල්ටිශේ   වුද කියන එ ත් මම හිතන 

විධියට අද වි යකින් ශත ජව ඔ් පු ශව ා තිශසනවා. අද ඔවුන් 

එළිශේ  ්න්ශන්. අපට තිශසන දු  ඒ යි.  

එදා විරැේදෂ  ල්ේධ ශවන්න ඇති. අපි ඒ  නි ියි කියන්න 

ශ  ඳ නි ි. එදා ඒ අජුළය තිශසන තිනට ගිහින් අශ්  අය 

 ිල් බණු ර ාජය වේසන්ධශයන් අපට යේ විශේචනයෂ  

තිශසනවා. එශ ම වුරත්, ඒ ල්ේධිය ශවනවාත් එෂ  ම, 

එු ප ර ා, ගිහින් මජප ර ාඑ කිය ා ඒ ට ඳත්ශත්කනයෂ  දුන්නු 

පුේු යන් වේසන්ධශයන් අද ීතතිය ක්රියාත්ම  ශවන්ශන් නි ි. 

ඒ  ශේ ජශට් අභයාුයය. මම භය නිතිව කියනවා  නුමාන් 

දිවානාය  ශේ ල්ේධියට වේපූර්රශයන් වු කියන්න ඕනෑ 

පුේු ශයෂ . ඒ වාශඉම අපි දන්නවා 88-89  ා ශේ  වම  බ 

ශුෝණි බි ර න්ට ුත්තා. එශ ම ශුෝණි බි ර ාට ුන්න 

ශ  තුවෂ  තිශසනවා. ශ  තුව තමයි ඔහුශඉ ජීවිතය රජෂ මා 

 ජනවා වාශඉම, තවත් ශ ශනකුශඉ ජීවිතය විනා  කිරීමට ඔහු  

ශය දා ුිීතම. ඒ විධියට ශුෝණි බි ර ාට ුත්ත අයත් අද ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝකනය  ජනවා. ඒ ශුෝණි බි ර ාත් ශේ ට 

වු කියන්න ඕනෑ. මම ගිහින් ඒ ශුෝණි බි ර ාට  ථා  ළා. අශ්  

ශුවදෙත් ගිනි තිේසා. ඒ නිවා මම ඇහුවා අපි ශම  ෂ ද  ළ 

වරැේද, අපි ශේ පා නය  ළ එ ද විරැේද කිය ා   අපට ඕනෑම 

මතවාදයෂ  දජන්න අයිතියෂ  තිශසනවා. ඒ  පාර්ලිශේන්තුශේ 

ල්යදෙ මන්ත්රීව බන්ට තිශසන අයිතියෂ . ඒ   ාටවත් නිති 

 ජන්න සි ි.  

ු බ නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමනි, ඒ වාශඉම 
 ා ර ාන්ත ා ුිනත් යමෂ  කියන්න ඕනෑ. මම ශේ කියන ශේ 
ුින, ඔසතුමා ගිහින් ස න්න. අද පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝකනය 
 ජන අපට තිශසනවා වජප්රවාද. ඒ වාශඉම පාර්ලිශේන්තු 
මන්ත්රීවජශයකුට ශදනවා නි  නිවාවයෂ . 

අන්න තවම  ා ර ාන්ත ා නි  නිවාවශේ  ්න්නවා. ශුව ර 
ඇතුළට ශව ා ශේ ල්යදෙ ශේව ර  ජන්ශන්  ා ර ාන්ත ා. ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව ක්රියාමාර්ුයෂ  අජශුන තිශසනවාද, අදටත් ඔහු ඒ 
නි  නිවාවශේ  ්න්ශන් කුමන පදනමෂ  මතද කිය ා  මම ඒ  
පිමිණි ර ෂ  විධියට ්දිරිපත්  ජනවා. ශේ ල්යදෙ ශදනාම ශේ ට 
වු කියන්න ඕනෑ.  

 නුමාන් දිවානාය  ාට, ශුෝණිබිලි ශ  ජත් ාට ඕනෑ 
විධියට ශේ වමාකය  ිල්ජමම සජපතළ විරැේදෂ . ඒ සජපතළ 
විරැේදට  සජපත ළ ශේදවාච යට තමයි  අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 
මිතිතුමාට, ඒ වාශඉම ශප ලිවී විජයන් වනරවර්ධන ම ත්මයාට 
මුහුර ශදන්න ල්ේධ වුශඩල. අද ශක න්වීටන් ප්රනාන්දු, ඒ වාශඉම 
වනත් නි ාන්ත කියන මන්ත්රීව බ අත්අ ංවනවට අජශුන 
තිශසනවා.  ිසියි, ශේ ප්රශ ෝප ාරී ක්රියා ල්දු  ළ, ශේවාට 
අනුස  දුන් පිරිව අද නිදි රශ ර ්න්නවා. ශේවාට ීතතිය 
ක්රියාත්ම  ශවන්න ඕනෑ. අපජාධ පරීෂ මර ශදපාර්තශේන්තුව 
ශේ ුින ව ා පරීෂ මරයෂ  පවත්වන්න ඕනෑ. ඒ  ඬ පට දින් 
ප්රල්ේධියට පත් ශව ා තිශසනවා. දිවානාය  ා සි ි ා ශම  ෂ ද 
කියන්ශන්  ශුෝ ර ශ  වී පිට්ටනියට ගිහි ර ා කියන්ශන් 
ශම  ෂ ද  එ රි  රි, අපි ඒ  ස ාුන්නේඑ කියනවා; එඒ ට අපි 
්ෂ මන් ක්රියාමාර්ු ුනිමුඑ කියනවා. එශ ම  ඬ පටයෂ  
තිශසනවා.  වුද, ශේ වේසන්ධව ීතතිය ්දිරියට ගිහි ර ා කිේශේ  
ඒ  නුමාන් දිවානාය  ාට වි බේධව අද ශ  ශ  ද ීතතියෂ  
ක්රියාත්ම  ශවන්ශන්  ශේ  සජපතළ ශේදවාච යෂ . අජ 
ශුෝණිබිලි ශ  ජත් ාට වි බේධව අද ශ  ශ  ද ීතතියෂ  ක්රියාත්ම  
ශවන්ශන්  අදටත් පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී නි  නිවාවශේ  ්න්නා 
 ා ර ාන්ත ාට එශජහිව ශ  ශ  ද, ීතතියෂ  ක්රියාත්ම  
ශවන්ශන්   ා ර ාන්ත කියනවා, එපට් පට් ුා ා මම  ට්ටිය 
එෂ  හු  ළාඑ කිය ා. ම  ශ  කු වි ෂ   ජ ා වාශඉ 
කියන්ශන්. පට් පට් ුා ා  ට්ටිය එෂ  හු  ජශුන ගිහි ර ා 
තමයි අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාශඉත්, ශප ලිවී විජයන් 
වනරවර්ධන ම ත්මයාශඉත් ජීවිත අහිමි  ශළ . අද ශේ වවජයෂ  
වපුජවන්ශන්. 88-89  ා ශේ  ගිය තිනටම තමයි අදත් ශේ 
වමාකය ඇදශුන යන්න ඳත්වා   ජන්ශන්. ඒ  සජපතළ 
විරැේදෂ . ශ ට ඒශෂ  ශු දුජ  මම ශවන්න පු කවන්, විපෂ මශේ  
මන්ත්රීවජශයෂ  ශවන්න පු කවන්, ශවන  වු බ  රි ශවන්න 
පු කවන්.  ිසියි, අද ශ  තිනද ශේ  නිවිජදි  ජ තිශසන්ශන්  ඒ 
නිවා එදා ඝාතනයට  ෂ  වුණු ශේ ශදපළට අධි ජරය තුළින් යේ 
වාධාජරත්වයෂ  අත් ශවයි කියා අපි ස ාශප ශජ ත්තු ශවනවා.  

  ශේ ඝාතනය වේසන්ධව  ජන   පරීෂ මර  ඩිනේ  ජන්න 
ඕනෑ, ු බ නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමනි. ශේ පරීෂ මර 
 ඩිනේ  ළා කියා මිය ගිය අශ්  අමජකීර්ති මිතිතුමා  වදාවත් 
මිීත වශළන් නිිනට ා එන්ශන් නි ි. නමුත්, ඒ ද බවාට 
වාධාජරය ්මීට ශවන්න ඕනෑ; ඒ බිරිඳට ඒ වාධාජරය ්මීට 
ශවන්න ඕනෑ. ශේ වමාකශේ  මන්ත්රීව බන්ට ඒ වාධාජරය ්මීට 
ශවන්න ඕනෑ. අපි දිෂ  ා ්තාම ේශ රච්ඡ ර ාජශයන් 
අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාට ු න ර ාජය. ඒ ුින 
කියන්න ්වීශව ර ා මම ශේ ත් කියන්න ඕනෑ. වම ජ මාධය 
ඳත්වා   ළා, අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා ශවඩි තසාශුන 
ල්ය දිවි නවා ුත්තා කියන්න. වම ජ මාධය එශ ම කිේවා. 
 ිසියි, වති ශද  ට විතජ පසුව එතුමාට ු පු තින ්ඳ ා 
ඇත්ත ඇති විටිශයන් පළ වුරා, ඒ වාශඉම එතුමාට ු  ා 
ඇ දශුන එන ර ාජය පළ වුරා. කුලියාපිටිශේ  මම නිශයෝකනය 
 ජන රවනශේ  ජවීතියාදු ාජශයකුත් ්න්නවා, ඒ ට වේසන්ධ 
වුණු. ඔහු  වාද ශද ෂ   ජුත් මිනිශ ෂ ; ශේ වමාකශේ  එපා 
 ජපු එශ ෂ . අද ඔහු ීතතිශේ  රැ ිනට  සු ශව ා තිශසනවා. අද 
අශ්   ිුගනුේපත පරීෂ මා  ජන්න පු කවන්  ාටද  ශප ලිවී 
නි ධාරිශයකුට පු කවන් අශ්   ිුගනුේපත පරීෂ මා  ජන්න. ශේ 
ශ  ශ  වත් ්න්නා ජවීතියාදු ාජයන් පාජව ට පින ා අශ්  
 ිුගනුේපත් පරීෂ මා  ජනවා නේ එතින සජපතළ ශේදවාච යෂ  
තිශසනවා. එතින ීතතිශේ  රධිපතයශේ  බිඳ විටීමෂ   තිශසනවා. 
ශේ ජට තුළ ශමශ ම  ටයුතු  ජන්න පු කවන් ද, කියන එ  ුින 
අපට ප්ර ීනයෂ  තිශසනවා. මම හිතන විධියට ශේවා ව ා නිවිජදි 
විය යුතුයි.  
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මම දිෂ  ා, ජනිුග අතුශ ෝජළ පුතා ්තාම වංශේදීප වට නෂ  

මාධයයට දමා තිබුරා. එඅශ්  තාත්තා ශ  ශජෂ  නේ, ශේ 

තිශසන්ශන් අශ්  තාත්තා ශ  ජ ේ  ජපු ශේව රඑ කිය ා ඔහු දමා 

තිබුශඩල ශම  ෂ ද  අමජකීර්ති මිතිතුමා ජීවත් වුණු ශුදජ දිජාපත් 

වුණු කශන ර තුනෂ  තමයි ඔහු පළ  ජ තිබුශඩල. අශ්  තාත්තා 

ශ  ශජෂ  නේ, ශේ තිශසන්ශන් අශ්  තාත්තා ශ  ජ ේ  ජපු 

ශේව ර කිය ා, ඳ  තට්ුවවට නගින පඩිශපළට වවි  ජ තිශසන 

දිජාපත් වුණු ඇඳි විටෂ  ඔහු වමාක මාධයව  පළ  ජ තිබුරා. 

එඅශ්  තාත්තා ශ  ශජෂ  නේ, අශ්  තාත්තා නාන තින ශමන්නඑ 

කිය ා ඒ පුතා වමාක මාධය තුළ ්තා වංශේදීප වට නෂ  දමා 

තිබුරා. අද ඒ ද බවා මිරි මිරී ්පශදනවා ඇති, ඒ බිරිඳ මිරි මිරී 

්පශදනවා ඇති. ඒ වාශඉමයි අපි  වු බවත්  ථා ශන  ළත් 

විජයන් වනරවර්ධන ම ත්මයාශඉ ද බශවෝත්, එතුමාශඉ රදජණීය 

බිරිඳත් අද මිරි මිරී ්පශදනවා ඇති. අද ඒ ද බශවෝ අනාථ ශව ා 

ඇති. ඒ බිරිඳට අද ජීවත් ශවන්න විධියෂ  නිතිව ඇති. 

මම කියන්ශන් ශේ යි. පි ිදිලිවම ශේශෂ  ම ශම ළ  බ 

්න්නවා. අශනෂ   ාජරය ශේ යි. ශේ ල්ේධියට අමතජව එදා රෑ 

 ත මාජ ශවේදීප  ං ාශේ මන්ත්රීව බ 74 ශදශනකුශඉ පමර 

ශුව රව ට ගිනි තිේසා, ශුව ර  ිඩුවා. 

ඒ  ිම ල්ේධියෂ ම එ ම විධියටයි වුශඩල. ්වීවජ ශව ාම 

ජවීතියාදු ාජශයෝ ශමෝටර්වයි  රවලින් ඇවි ර ා ශුදජට ුිහුවා. 

ඊට පවීශව  ශුදජ තිබුණු සඩු මුට්ුව අජශුන ගියා. ඊට පසු රපසු 

 ඩල ායමෂ  ඇවි ර ා ශුදජට ගිනි තිේසා. 1989දීප ශේ ්න්න 

 ෑඳිත්ශතෝ  ජපු විධියට තමයි ශේ ත්  ජ ා තිශසන්ශන්. මම 

අජ කියපු ම  ශම ළ  බශවෝ  ජපු විධියට තමයි ශේ   ජ ා 

තිශසන්ශන්. ශ ෝ, ඔවුන්ට ීතති ක්රියාත්ම  ශවනවාද  අද අනුජ 

දිවානාය  ා  ලිවේ වාෂ කුව ට අත් ශද  දමාශුන, ඳ  පින 

පින  ථා  ජනවා. ශ ෝ, අනුජ දිවානාය  ාට,  ා ර ාන්ත ාට 

ශේ ජශට් ීතතිය ක්රියාත්ම  ශවනවාද  ඒ  ම ා සජපතළ 

ශේදවාච යෂ . මම පි ිදිලිව කියනවා, ශේ  මිනි මි බමෂ ; 

ඝාතනයෂ . ඒ ඝාතනශේ  ම  ශම ළ  බශවෝ ශේ පාර්ලිශේන්තුව 

තුළත් ල්ටින සව මා භය නිතුව කියනවා. ශ ට අපට ශම න වාශඉ 

්ජරමෂ  අශත ීවයිද දන්ශන් නි ි. නමුත් ඔවුන්ට වි බේධව ීතතිය 

ක්රියාත්ම  ශවන්න ඕනෑ. ඒ  ඬ පට අපජාධ පරීෂ මර 

ශදපාර්තශේන්තුවට අජශුන, පරීෂ මර පවත්ව ා, ව ාම ඔවුන් 

අත්අ ංවනවට ුන්න ඕනෑ. ඇයි, කිේවා ශන් ප්රශ ෝප ාරී විධියට 

 ථා  ළා කිය ා. අශ්  කී ශදශනෂ  අත්අ ංවනවට ුත්තාද  අශ්  

අය ප්රශ ෝප ාරී විධියට  ථා  ළා කිේවා. ම කන රැවීමේ 

ඇමතුවා කිේවා. ්තින් ඒ ීතතියම ශේ අයටත් ක්රියාත්ම  ශවන්න 

ඕනෑ. අද ශවන  ර ඒ ීතතිය ක්රියාත්ම  ශවනවා අපි දිෂ ශෂ  

නි ි. ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ හිටපු අහිංව  මන්ත්රීවජශයෂ  බි ර ෂ  

-ශු දුජෂ - සවට පත් වුරා.  

 අපි දිෂ  ා, එදා ඒ ජවීතියාදු ාජශයෝ ුි ිනුන්ශඉ  න්ව  

තිබුණු  ජාබු ශද  පවා ඇද ා ුත්තා. ඒ වුණු වම ජ 

ක්රියාදාමයන් ුින අපට වම ජ  ාන්තාශවෝ කිේවා.  ාන්තා 

හිංවනය ුින  පාර්ලිශේන්තුශේ  ථා  ජන ම  ශ  කු ම ත්ව බ, 

ශේ. එදා  ාන්තාවන්ට  ජන්න තිශසන ්තාම නින්දිත ශේව ර 

 ළා.  ඳපාන්ශු   ශනෝනාට ශම  ද  ශළ   ශ වී ුවී 

ුිශ ේශේ. ශ ෝ, අද ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ  ාන්තා හිංවනය 

ශවනුශවන්  ථා  ජන අය  ශ ෝ, අද ඒ ුින  ථා  ජනවාද  

 ජන්න තිශසන ද පේදුජා වි  ඔෂ ශ  ම  ළා. අන්න ඒවාටත් 

ීතතිය ක්රියාත්ම  ශවන්න ඕනෑ. අද අපි ් ර ා ල්ටිනවා, ශමන්න 

ශේ ශේව ර වේසන්ධශයන් ක්රියා  ජන්න කිය ා. ඕනෑ 

ශ ශනකුට ඕනෑ ශදයෂ  කියන්න පු කවන්. වම  බන්ට 

කනාධිපතිවජයා ශවන්න හීන මවන්න පු කවන්.  ිසියි 

කනාධිපතිවජයා ශවන්න හීන මිේවාට  මෂ  නි ි,  අහිංව යන්ට 

වුණු අවාධාජරයට යේ වාධාජරයෂ  ්ුව ශවන්න ඕනෑ.  

අපි දන්නවා, ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ  ා එෂ  වත් අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ තජ ෂ  තිබුශඩල නිති සව. 

පාර්ලිශේන්තුශේ ්න්න ප ළ ශව ව  ම ත්මයාශඉ ්ඳ ා 

 ිශමෝම එෂ   ්තා ශ  ඳින්  ටයුතු  ළ පුේු ශයෂ , එතුමා. 

අඩු ුරශන් වතිය ට ශදවතාවෂ වත් telephone call එ ෂ   රි 

අජශුන  ථා  ළා; පාර්ලිශේන්තුශේ ශේව ර වේසන්ධශයන් 

 ථා  ළා. එතුමන් ා ප්රතිපත්තිය  හිටපු මිනිවීසු. තමන්ශඉ 

වාල්යට එ ාට ශම ාට පින්ශන් නි ි. අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමා මහින්ද ජාකපෂ ම මිතිතුමාශඉ ුමනට  ෂ තියෂ  වුණු 

ශ ශනෂ . ශ්රී  ං ා ශප දු කන ශපජමුර නිර්මාරය  ජේදීප ඒ ට 

ශදන්න පු කවන් ඳපරිම දාය ත්වයෂ  දුන්න රදජණීය වටන් 

වුශයෂ  තමයි අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා. ු බ නිශයෝකය  

 ාජ  වභාපතිතුමනි, ශප ශ  ජ ප්ර ීනය එේදීප ශප ශළ න්න  බශේ 

ශු මන් ඳේශඝෝමරය  ළා. ඒ ශු වි ඳේශඝෝමර ළඟට ගිහි ර ා 

එතුමා ශු මන් එෂ    ථා  ළා මා දිෂ  ා. තමන්ශඉ රදජණීය 

ශු වි කනතාව ශවනුශවන්  ජන්න පු කවන්  ිප කිරීම ඳපරිම 

ර ාජශයන්  ළ ශ ශනෂ , අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා. අද 

ශමතිනදීප එතුමා ුින  ථා  ජ ා ශමතිනින් අවවන් ශවයි. 

රශයත් තව ශ ශනකු ශඉ ජීවිතයෂ  ඳදුජා ුත්තාට පසුව අපි 

ශ ෝ  ප්ර ා  ශයෝකනා ශුනි ර ා පාර්ලිශේන්තුශේ  ථා  ජයි. 

ඒත් වි ෂ  නි ි. ඒ ත් එතිනින් ්වජයි. ඒ නිවා මම ්තාම 

ශුෞජවශයන් කියා ල්ටිනවා, ශමවිනි ශේදකන  ල්ේධි ශමතිනින් 

එ ාට ශන විය යුතුයි කිය ා.  ීතතිශේ  රධිපතයය ශ  ශ  වත් 

යන ජවීතියාදු ාජයන්ශඉ අතට පත් වුශර ත්, ශ ට අනිේදා වන 

විට ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ රැට්ශට යි, සිට්ශට යි පිශජයි. 

රැට්ටන්ටයි, සිට්ටන්ටයි ඕනෑ වි  ඊළඟ පාර්ලිශේන්තුශේ 

ඇවි ර ා  ජයි.  

 වුද, ශේ 225ශදනාම ශ   බ කියශන් න්  ඒ  අශ් ම ්න්න 

ශු බි ශයෝ නිර්මාරය  ළ ශදයෂ . අපි ශ ශජහි වමාක 

වවජයෂ  ඇති  ළා.  වු බ  රි ශ  ඳට වා නය  යනවා නේ, ඒ 

පුේු යාට වි බේධව- 1988-1989  ා ශේ  මුදා  ිජපු ඒ 

කු  ත්වය තමයි ශේ තවම තිශසන්ශන්; ඒ වමාක වවජය තමයි 

ශේ තවම තිශසන්ශන්. ඒ නිවා රඩලඩු පෂ මය නිශයෝකනය  ජන 

මන්ත්රීව බ විධියට අපි අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාට අත් වා 

්ජරම ුින ඇත්තටම  නුාුව ශවනවා.  

ු බ නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමනි, මශඉ ශුටත් ගිනි 

තිේසා. මශඉ ඇඳිවත විතජයි මට ්තිරි වු ශඩල. මශඉ ද බශවෝ 

අදටත් තින් තින්ව  තමයි ්න්ශන්. මම මළ ශුදජ  ගියා. 

එතිනදීප ඔය ගිනි තියපු ශ ශනෂ  මශඉ ළඟට ඇවි ර ා salute 

එ ෂ  එශ ම ු  ා මට කියනවා, තවම විශේ ්වජ නි ි දෙ! 

එශ ම තත්ත්වයෂ  අද තිශසන්ශන්. එශ ම කියන්න තජේ රත්ම 

 ෂ තියෂ  අද ඔවුන්ට තිශසනවා.  ශුව ර ගිනි තියපු අය, ඒ. 

ඔවුන්ට දවශවන් ඇප දුන්නා. මම ශේ ඇප දීපම වේසන්ධශයන්  

 ථා  ජනවා න ශාාාශවයි. නමුත් ඒ ඇප දීපපු අය අද මශඉ ශඉ 

්වීවජ ට ඇවි ර ා අජෂ කු ශස නවා. ශම  ෂ ද, අපට තිශසන 

ීතතිශේ  වාධාජරත්වය  අපටත් කියන්ශන් ඒ තත්ත්වයට පත් 

ශවන්න කිය ාද  අපටත් කියන්ශන් ඒ ජවීතියාදු ාජයන්ට ඒ 

විධියටම ඳත්තජ ශදන්න කිය ාද   ශමවනි තත්ත්වයෂ  තමයි අද 

ජට තුළ නිර්මාරය ශව ා තිශසන්ශන්.  

ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ හිටපු අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ අයියා; 

අශ්  හිතවතා ඒ ප්රශේ ශේ  මිනිවීසු තමන්ශඉ ද ඩිය සුවඳින් 

නිර්මාරය  ජපු රදජණීය මනුවීවශයෂ .  අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

අයියාට, එශ  ශජෂ එ කිය ා ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ්න්න එ  

එෂ ශ නා කියනවා නේ ඔවුන්ට ශ ර ු න්න ඕනෑ. අමජකීර්ති 

අයියා ශ  ජ ේ  ජපු ශදයෂ  නි ි. අමජකීර්ති අයියා ශ  ජ ේ 

 ශළ  මිනිසුන්ශඉ හිත්, මිනිසුන්ශඉ රදජය. අමජකීර්ති අයියා 

පාර්ලිශේන්තුවට රශේ ඒ රදජය ශුෞජවය දිනාශුන. අපට 

තිශසන දු  ඒ යි. අපට එතුමාශඉ මළ ශුදජට යන්න සිරි වුරා. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

මශඉ ජීවිතශේ  මට ශේදනාවෂ  ශුන දුන් එ   ාජරයෂ  තමයි 

අමජකීර්ති අයියාශඉ මළ ශුදජට යන්න ශන  ිකි මම. එදා අපි 

ගියා නේ වම ජ විට අපිවත් මජන්න ්  තිබුරා. කිහිපශදනාටයි 

ඒ ට ව භාගි ශවන්න  ිකියාව  ිබුශඩල. අපට අශ්  රදජණීය 

වටන් වුයාශඉ මළ ශුදජටවත් ව භාගි ශවන්න සිරි වුරා.  අද 

ශේ වමාකශේ   බුජ-බුජා නිශඟන වවජයට භූමිශත ර, ශපට්ර ර 

එ තු  ශළ  ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ්න්න අජ ල්යයට 3 

නිශයෝකනය  ජන 
 
[මූලාානව  අර පරිදි ඉව ක කරන ලදී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කියන එ  මම මත   ජන්න ඕනෑ. වමාශවන්න ඕනෑ, ඒ වචනය 

කිේවාට. නමුත්, එශ ම කියන්න ශවනවා. අද ශමතිනට ඇවි ර ා 

ශ ෝශෂ  නිති  තන්දජ කියනවා. එ වුද ගිනි තිේශේ එ කිය ා 

ඇහුවම අද ඒ ශු බිශ ෝ  ාටවත් ඳත්තජ නි ි.   ා ර ාන්ත 

්න්ශන් පාර්ලිශේන්තු නි  නිවාවය . එතුමා එශ ම ්න්ශන් 

ශ  ශ  මද කිය ා පරීෂ මරයෂ   ජන්න කිය ා මම 

ශුෞජවශයන් ් ර ා ල්ටිනවා.  අශ්  මිනිසුන්ට ශ  ච්චජ ශේව ර 

කියනවාද  ම ා ශ  කු  ාන්ල් පුුව වමාකවාදිශයෝ. එතුමාට 

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී රයජයෂ  නි ි. නමුත්, ගිහි ර ා ස න්න, 

තවමත් ්න්ශන් පාර්ලිශේන්තු නි  නිවාවශේ . වා න පර්මිට් ුින 

 ථා  ජන ම ත්තු බ, ශේ ශු  රශ ෝ. නමුත් ඔවුන් වා න පර්මිට් 

කීයෂ  විකුර ා තිශසනවාද  ්තින් ඒවා ුිනත් අද ශේ ජශට් 

කනතාව  ථා  ජන්න එපායි  අද අජුළශේ  ්න්න රැට්ශටෝ, 

සිට්ශටෝ ඒවා ුින  ථා  ජන්න එපායි.  

ඊළඟ පාර්ලිශේන්තුව ුින නේ සජපතළ අවදානමෂ  
තිශසනවා. ඇත්තටම ඊළඟ පාර්ලිශේන්තුවට එන්ශන් ශේ ජශට් 
 වුද   වම ජ ඝනයින් ව න්ශව  ාත් -මට ු බ ශද  වත්ත 
මන්ත්රීතුමා කියපු වචනයෂ  මට මතෂ  වුශඩල. එඝනයින් 
ව න්ශව  ාඑ කියන වචනය.-  තර්කනය  ජනවා. එඳඹ ා ුමට 
රශව ත් ශත පිට ශමශ මයි  ජන්ශන්එ  කිය ා තර්කනය 
 ජනවා. ඔවුන්ට එශ ම  ජන්න අයිතියෂ  තිශසනවාද  
ශ  ශ  වත් ්න්න NGO ාජයන්ශුන් න ත්තු වන, 
NGO ාජයන්ශුන් ව රලි ුන්න, කුපාඩි වි  ඔෂ ශ ෝම  ජන 
අයත් අපට තර්කනය  ජනවා. රුමි  නාය ශයෝ ්න්න ඕනෑ, 
එාී නාය යන්ශඉ  ාර්ය භාජය  ජශුන. ශේ ජශට් ශේ පා නය 
 ජන්න ශවනම ශ  ටවෂ  ්න්නවා. ඒ ශ  ටවට ශේ පා නය 
 ජන්න  භාජ ශදන්න ඕනෑ. අද ශේ පා නය  ජන්න ඕනෑ 
ශ නා  ජන්ශන් ශවන ශේව ර, රුමි  වි   ජන්න ඕනෑ 
ශ නා  ජන්ශන් ශේ පා නය. අද ශව ා තිශසන්ශන් ඒ යි.  

අපි අවවාන ව ශයන් කියනවා, 2022.05.09 විනිදා අප 
අතරින් වද ටම වමුුත් අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා 
ශවනුශවන් ඒ පවුශ ර අයට ීතතිශේ  වාධාජරත්වය ්ුව විය යුතුයි 
කිය ා.  ශම  ද, එය ඝාතනයෂ . ඒ ල්ේධිය ුින අනිවාර්යශයන්ම 
ීතතිශයන් වාධාජරත්වයෂ  ්මීට ශවන්න ඕනෑ. ඒ මිරිච්ච 
මනුවීවයාට, අමජකීර්ති අයියාට නිවත පර ශදන්න අපට සි ි. ඒ 
වාශඉම එතුමාශඉ රජෂ ම  නි ධාරියාව ල්ටි වනරවර්ධන 
ම ත්මයාට නිවත පර ශදන්න සි ි.  ිසියි, ශේ වමවීත 
වමාකය ශවනුශවන්ම ඔවුන්ට ීතතිශේ  වාධාජරත්වය ්මීට ශවයි 
කියා අපි ස ාශප ශජ ත්තු ශවනවා. එශ ම නිත්නේ, ශේ වමාකය 
ශවන තින ට යයි. ශමශ ම ගිශය ත් අශනෂ  පාර් ීවයත් 
ක්රියාත්ම  ශව ා ු න්න ශ  ටන්න පටන් ුත්ශත ත් ශම  ද 
ශවන්ශන්  ශේ  ට්ටිය ස ාශප ශජ ත්තු ශවන්ශන් ඒ . එම නිවා 
එය ල්දු ශන විය යුතුයි. ප්රකාතන්ත්රවාදය ු බ  ජන ජටෂ  විධියට,  
ජශට් ම කන නිශයෝජිතශයෝ විධියට අපි ඒ  ස ාශප ශජ ත්තු 
ශවන්ශන් නි ි.  

අශ්  ද බශවෝත් දිෂ  ා, ශමතින ්න්න අශ්  පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීව බ 74 ශදශනකුශඉ ශුව ර ගිනිසත්  ළා. විවිධ ශේව ර 

කිේවා. දින් වමාකශේ  මතයෂ  ශු  නඟ ා තිශසනවාශන් ශේ 

මන්ත්රීව බ 225ශදනාම ශ   බ කිය ා. ඒ මතය ශු  නඟ ා 

තිශසන්ශන්ත් අජ මා කියපු ශු බිශ ෝ තමයි. ඒ අයශඉ ද බශවෝ 

සුජ විප විඳිනවා. ඒ අයශඉ පුත්තු clubsව ට ගිහි ර ා 

ශනයියා ේ නටනවා.  ිසියි, ශවන  වු බ  රි ශ ශනෂ  -අශ්  

ශ   රශ ෂ , කු බට්ශටෂ - පාජ  ු ුත්ශත ත්, ශ ට ප්රධාන 

ප්රවෘත්තිය ඒ . ඔවුන්  ජන්න පු කවන් ද දුජා වි  ඔෂ ශ ෝම 

 ජනවා. එම නිවා  ඒ අයටත් ඒ ීතතිය ඒ විධියටම ක්රියාත්ම  

 ජන්න කිය ා අපි ් ර ා ල්ටිනවා.  

ශේ ජටම ගිනි තිේස පුේු යා තමයි  නුමා දිවානාය . මම 

කියන්ශන් එ නුමා දිවානාය එ කිය ා.  අනිෂ  එෂ ශ නා, 

එශුෝණිබිදෙ ශ  ජත්එ.  මම සය නිතුව ඒ  කියනවා.  පුතශ ර 

පිත්තට තවම යන්න සි ි. ගිශය ත් මජනවා. 1988-89  ා ශේ  

වාශඉ තත්ත්වයෂ  ශේ තිශසන්ශන්. [සාධා කිරීමෂ ]  

ු බ නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමනි, අපි ඔසතුමාශුන් 

් ර ා ල්ටිනවා, ශේ  ාජරාව ට අදාළ පරීෂ මර, නඩු  ටයුතු 

 ඩිනේ  ජන ශ වටත්, ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමාශඉ ඝාතනය පිළිසඳ නඩුව විභාු කිරීම වඳ ා ත්රිපුේු  

ම ාධි ජර විනි ීචය වභාවෂ  පත්  ජන ශ වටත් ු බ අග්ර 

විනි ීචය ාජතුමාට දන්වා යවන්න කිය ා.  

ඇත්තටම ශේ   බණු  ාජරා ටි  තමයි මට කියන්න අව ය 

වුශඩල.  අවවාන ව ශයන් මම තව එ   ාජරයෂ  කියන්නේ. 

ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ්න්න වම ජ අය කියනවා එඅපි ශ  ඳ 

මිනිවීසුඑ කිය ා. ඒ කියන විධියට පාර්ලිශේන්තුශේ ්න්න 

තුන්ශදනකු  ිජ අශනෂ  ඔෂ ශ ෝම පට්ටප ර ශ   බ. ඒ ල්යයට 

තුන තමයි ශ  ඳම ශ  ඳ. ඔවුන් තමයි ශේ වමාකශේ  ්න්න 

ශ  ඳම අය. එශ ම ශන්, කියන්ශන්.  ිසියි, ශප ේ ෂ  ඇතුළට 

ඇවි ර ා ස න්න ඕනෑ ඒ ශු  ර න්  ජන්ශන් ශම නවාද 

කිය ා. ඒ අය  ජන වි  ුින එළිශේ  වමාකශේ  ්න්න වම ජ 

ම ත්ව බ දන්ශනත් නි ි. ඒ නිවා ඒවා ුිනත් ශප ේ ෂ  

ශ  ය ා ස න්න කිය ා අපි කියනවා. අපට වුරත් ශද ව ී

කිේවාට  මෂ  නි ි, ශම නවා ශ ෝ විරැේදෂ   ජ තිශසනවා 

නේ.  ිසියි, ශේ පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝකනය  ජන මන්ත්රීව බ 

225ශදනා අතජ ල්ටි අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා ශ  ශජෂ  

ශන ශවයි කියන එ  මම නිවතත් මතෂ   ජන්න ඕනෑ. එතුමා 

අහිංව  මනුවීවශයෂ ; අහිංව  ශු වි කනතාව නිශයෝකනය  ජපු 

ශ  ඳ මනුවීවශයෂ .  එතුමාශඉ,  රදජණීය පුතාට අද තමන්ශඉ 

තාත්තා අහිමි ශව ා;  රදජණීය බිරිඳට තමන්ශඉ විමියා අහිමි 

ශව ා. ඒ පාඩුව ම න්න  ාටවත් සි ි. ඔය  ථා  ජන කිල්ම 

ශ ශනකුට සි ි, ඒ පාඩුව ම න්න. ඒ නිවා ශමතිනින් 

එ ාටවත් ශමවිනි ශේව ර ල්ේධ ශන විය යුතුයි. 

අපි දිෂ  ා, එදා ශුෝ ර ශ  වී පිට්ටනිශේ දීප විපෂ ම 

නාය තුමාට ු න ර ාජය.  වුද එාී එතුමාට ුිහුශේ  ඔහු 

මනුවර්ර. මනුවර්ර  ිල්ශජන ර ාජය අපි දිෂ  ා.  මනුවර්ර 

කියන්ශන්  වුද  කනතා විමුෂ ති ශපජමුශඩල ්දිරි ශපළ ්න්න 

ශ ශනෂ . ශ ෝ, අද ඒ අයට එශජහිව ීතතිය ක්රියාත්ම  

ශවනවාද   මම විපෂ ම නාය තුමාට වි බේධ වුරත් ශේ  ාජරය 

කියන්න ඕනෑ. එදා එතුමාට ශප  රශ න් ු න්ශන් මනුවර්ර. ඒ 

අය ීතතිශේ  රැ ිනට  සු ජ ුන්න ඕනෑ. ඒ නිවා ශේ පිළිසඳව 

අපි පාර්ලිශේන්තුශේ  ථා  ජ ා යනවා වාශඉම ශමතිනින් 

එ ාට අව ය වි   ටයුතු ල්ේධ  ජන්න අව ය දාය ත්වයත් 

 සා ශදන්න කිය ා මම ශුෞජවශයන් ් ර ා ල්ටිනවා.  

615 616 

[ු බ වමන්ප්රිය ශ  ජත් ම තා] 



2022 ජුනි 10 

ු බ නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමනි, අශ්  අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මිතිතුමා ශමන්ම ශප ලිවී විජයන් 5565  

ඒ. ේලිේ.ශස. වනරවර්ධන ම ත්මයා යන ශදපළශඉම රදජණීය 

බිරින්දෑව බන්ට, රදජණීය ද බවන්ට අශ්   වාති ය වංශේුය ශේ 

අවවීථාශේ පළ  ජනවා. මම අමජකීර්ති අයියාට නිවන් සුව 

ප්රාර්ථනා  ජන්ශන් නි ි. එතුමා ශුන ගිය වමාක ශව වාව ්මීට 

 ජන්න එතුමා  නිවතත් අපි අතජම ්පශේවා කිය ායි මම 

ප්රාර්ථනා  ජන්ශන්. අපි මතු භවයෂ  ුින වි ීවාව  ජන මිනිවීසු. 

ශමවන් විමම වමාකය  ශන ්පදීප, ශේ වමාකය නිවිරැදි  ජන්න 

පු කවන් තින ට රවාට පසුව එතුමා  නිවතත්  අප අතජම 

්පශේවායි කියා ප්රාර්ථනා  ජමින්, එතුමාශඉ අභාවය ුින අශ්  

ශ ෝ ය පළ  ජමින් මා නි ඬ ශවනවා.  

ශස ශ  ම වීතුතියි.    

 

[අ.භා. 2.28] 

 

ගුණ වප්රේපතනා ක සී. වදොලව කව මතවා 
(ைொண்புைிகு பிரரம்நொத் சி. ததொலெத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

 ු බ නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමනි, අද අපි රැවීශව ා 

්න්ශන්, ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළ අපි  ාටත් රදජය  ළ, 

ශස ශ  ම අවිහිංව  ශ ව කන වමාකයට රදජය  ළ, අ පි 

 ිශමෝමත් ශස ශ  ම අවං ව රදජය  ළ ු බ අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාශඉ නිෂ ම යාම වේසන්ධශයන් වන ශ ෝ  

ශයෝකනාවට අද වී දෂ වන්නයි. එතුමාශඉ අභාවය වේසන්ධශයන් 

අපශඉ ශ ෝ ය එතුමාශඉ රදජණීය බිරිඳට, පුතණුවන්ට වාශඉම 

පවුශ ර අශනකුත් ල්යදෙ ශදනා ශවත පළ  ජ ල්ටිනවා. ඒ වාශඉම 

අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාශඉ ජීවිතය ජකින්න  ටයුතු  ළ, එතුමා 

ශවනුශවන් මිය ගිය ශප ලිව ී විජයන් වනරවර්ධන ම ත්මයාශඉ 

අභාවය වේසන්ධශයන් එතුමාශඉ පවුශ ර අය ශවත අපශඉ 

ශ ෝ ය පළ  ජන්නත් මා ශමය අවවීථාවෂ   ජ ුන්නවා.  

පසුගිය  ා ය පුජාවට අපි දි පු ප්රශ ෝප ාරී ල්දුමේ  මුශේ 

ේශ රච්ඡ ශ ව ඝාතනයට පත් වුණු පුේු ශයෝ ශදශදශනකු 

 ිටියට අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාත්, ශප ලිව ී විජයන් 

වනරවර්ධන ම ත්මයාත් අපට ශපන්වා ශදන්න පු කවන්. ශේ 

ක්රියාවලිය තුළ අශ්  ජශට් ප්රකාතන්ත්රවාදය,  ීතතිශේ  රධිපතයය, 

වමාකය තුළ තමන්  ිමිති මතයෂ  දිරීශේ අයිතිය කියන  ාජරා 

ල්ය ර  බිඳ විටි ා, අශ්  ජශට් ල්වි ර ීතතිය වේපූර්රශයන් බිඳ 

විටි ා, ජවීතියාදු ාජ, දෙේපන් පිළින්තියෂ  ීතතිශේ  රධිපතයය 

අතට අජශුන ක්රියාත්ම  වන තත්ත්වයෂ  පසුගිය  ා ශේ  

නිර්මාරය වුරා.  

ශේ ඝාතන වේසන්ධශයන්  ථා  ජ විට අප ව ාත් වා ච්ඡා 
 ළ යුත්ශත් ශේ වමාකය නිවත වතාවෂ  අතීතයට යනවාද කියන 
 ාජරය ුිනයි. එශව  ශන මමට නේ ශේ ඝාතනය  මුශේ, අශ්  
වශ ෝදජ මන්ත්රීතුමාශඉ නිෂ ම යෑම  මුශේ එවන් තත්ත්වයෂ  යළි 
නිර්මාරය ශන මමට, එවිනි ශදයෂ  යළි ල්දු මමට ඇති ්  ප්රවීථා 
මඟ  ිජමමට  ළ යුතු ල්ය ර   ළ යුතුයි.  

මා ශසශ වින්ම  නුාුව  ශවනවා ශේ වභාශේ ල්ටින 
මන්ත්රීවජශයකුම -මාරෂ කියන් මන්ත්රීතුමාම- එවිනි ශදය ට 
රධාජ අනුස  ශදන ර ාජශේ  ප්ර ා යෂ  ල්දු කිරීම ුින. ඒ 
එෂ  ම, අනුජ කුමාජ දිවානාය  වශ ෝදජයා ව  එම පෂ මය 
නිශයෝකනය  ජන වම ජ වශ ෝදජව බන්ශඉ මති මතාන්තජ අතජ 
තිබූ, වයවවීථාශවන් පිට, ජශට් ීතතිශයන් පිට තීන්දු තීජර 
ුන්නවා කියන  ාජරය ්තාම විරැදි ව  ශේ කන වමාකය 
නිවත වතාවෂ  ගින්දජට ශය මු  ජන ප්ර ා  සව කියන්න ඕනෑ. 
ඒ අය නිවත වතාවෂ  ප්රකාතන්ත්රවාදීප ප්රවා යට එෂ  මම තුළ ශේවා 
ුින නිවත ල්තා ස යි කියා මා වි ීවාව  ජනවා.  

ු බ නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමනි, ශේ ජශට් විපෂ ම 

නාය වජයාට ප්ර ාජයෂ  එ ර   ජන මඩිශයෝවෂ  මම දිෂ  ා. මා 

දන්ශන් නි ි, විපෂ ම නාය තුමා ඒ වේසන්ධශයන් 

පිමිණි ර ෂ වත්  ජ තිශසනවාද කිය ා. පුේු ශයකු ව ශයන් 

විපෂ ම නාය තුමාට ප ජ ශදනවා කියන  ාජරය ශන ශවයි 

ශමතින තිශසන අර්බුදය. නිර්පාෂ ෂි  අජුළයෂ  පිවිත්ශවන 

වීථානය ට ශේ ජශට් විපෂ ම නාය තුමාට යන්න සිරි වුරත්, 

ශේ ජශට් අශනකුත් ශේ පා නඥයන්ට යන්න සිරි වුරත්,  ශේ 

ජශට් කිල්යේ ශේ පා න  ඩල ායම  නාය ශයකුට විතජෂ  

නිද ශව  වංචජරය කිරීශේ  ිකියාව තිබුරා නේ, එතිනින් ුමය 

වන්ශන් ඒ අජුළය තුළ නිර්පාෂ ෂි ත්වයෂ  නිති සවයි. මම 

නිවත වතාවෂ  ශේ ජශට් කනතාවශුන් අ නවා, ශේ ශේපළ, ශේ 

ජීවිත, ශේ වේපත් විනා   ජ ා ඇති වුණු ප්රතිල ය ශම  ෂ ද 

කිය ා. මශඉ ශුදජට ු  ා, වමන්ප්රිය මන්ත්රීතුමාශඉ ශුදජ 

පුච්ච ා ශම  ෂ ද ඇති ශවච්ච ප්රතිල ය  අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාව 

ඝාතනය  ජ ා, වනරවර්ධන ම ත්මයාව ඝාතනය  ජ ා 

ශම  ෂ ද ඇති වුණු ප්රකාතන්ත්රවාදීප ප්රතිල ය  ශම  ෂ ද, ඇති 

ශවච්ච වමාක ප්රුමනය  මශඉ ශුදජ තිශසන භාඩල යෂ  අජශුන 

ගිහින් පාවිච්චි  ළා නේ, ප්ර ීනයෂ  නි ි. ශම  ද, ඒ  

පාවිච්චියට ුන්නවා ශන්. වමන්ප්රිය මන්ත්රීතුමාශඉ ශුය 

පුච්චන්ශන් නිතිව යේ භාඩල යෂ  අජශුන ගියා නේ, ප්ර ීනයෂ  

නි ි. ශම  ද, ඒ  පාවිච්චියට ුන්නවා ශන්. අපි දන්නවා ශේ 

ජශට්, ශේ ශ ෝ ශේ  වේපත් කියන්ශන් ශස ශ  ම සීමිත ශේව ර 

සව. ඒ වේපත් ශස ශ  මයෂ  විනා   ළා. ශේ ශම ශ  ශත් ශේ 

ඝාතන වේසන්ධශයන් වා ච්ඡා කිරීශේදීප අප   රපනා  ළ යුතු 

වන්ශන් ශමවිනි තත්ත්වයෂ  නිවත ඇති ශන මමට අප වු 

ස ාුන්න ඕනෑ ශ  ශ  මද කියන  ාජරය ුිනයි.  

ු බ නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමනි, ශේ ජශට් රුමි  

නාය යන් තමන් වමාකයට  ළ යුතු යුතු ේ වේසන්ධශයන් 

නිවත වතාවෂ   ිරී සිලිය යුතුයි. ඇයි මම එශ ම කියන්ශන්  

ශේ ජශට්  ිමදාම සර කියනවා; පිරිත් දමනවා; දාන ශදනවා. 

ප රලිව  පාදිලි ඳන්නාන්ශව  ා sermons  ජනවා. හින්දු 

කු බෂ   රතුමන් ා ල්යදෙශදනා රුම ුින  ථා  ජනවා; රුම 

ශේ නා  ජනවා.  

 ිසියි, අද මිනිසුන්ශඉ ක්රියා ාජ ේ වතුන්ටත් එ ා ගිය 

තත්ත්වය  තිශසන්ශන්. ු බ නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමනි, 

වත්තු පවා ශු දු බ අත්  රිනවා. වාමානයශයන් වතුන් තමයි 

ශු දු බ රැ ශුන ්න්ශන්. නමුත්, අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මන්ත්රීතුමාශඉත්, එතුමාශඉ රජෂ ම  නි ධාරි කයන්ත 

වනරවර්ධන ම ත්මයාශඉත් ශේ යන් පවා ශු දු බ ශ ව 

රැ ශුන තියාශුන හිටියා. මිය ගියාට පවීශව ත් වද දුන්නා. 

එවිනි තිරිවන් වමාකයෂ  බිහි මම වේසන්ධශයන් අපි ල්යදෙ ශදනා 

අඩු විඩි ව ශයන් වු කියන්න ඕනෑ. ශමහිදීප රුමි  

නාය යන්ට වි ා  වු කීමෂ  තිශසනවා. මම අශ්  ජශට් වි  

ල්ටින වංඝ ජත්නයටත් ඇින ර  දිවන  ජනවා. අශ්  ජශට් පන්ව ර, 

ප රලි රදිය  ශ  ච්චජ තිබුරත් අද කන වමාකය ක්රියාත්ම  

වන්ශන් ශමවන් මට්ටම . ඒ නිවා අපි ඔෂ ශ  ම  ිරි ා ස න්න 

ඕනෑ ශේ කන වමාකය ශමච්චජ ප්රචඩල  වුශඩල ඇයි කිය ා; 

ශමච්චජ වි ෘති වුශඩල ඇයි කිය ා. ශේ  ඝාතනයෂ . ඒ  ඇත්ත. 

 ිසියි ඝාතනය ශවච්ච ල් බජ ජඳවා තසාශුන පිය ුරනෂ  

තිවීශව  කුරි බ රවීවාදයෂ   සන්න තජේ ශේ කන වමාකශේ  මනව 

වි ෘති වුශඩල ඇයි කියන එ  වේසන්ධශයන් අප පාර්ලිශේන්තුව 

විධියට නිවත නිවතත් වා ච්ඡා  ළ යුතුයි. අප ජීවත් වන්ශන් 

එවිනි භයාන  තත්ත්වයෂ   මුශේයි.  

ු බ නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමනි, ප්රචඩල ත්වය ශ  යි 

වීථානශේ   ළත් අපි ඒ  ට වි බේධයි. කනතා විමුෂ ති ශපජමුශඩල, 

ශපජුවුාමී වමාකවාදීප පෂ මශේ  වශ ෝදජ වශ ෝදරියන්ට 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ඳේශඝෝමරව දීප ප්ර ාජ එ ර   ජන ශ  ට ශප ලීල්ය භාජ 

අමාතයතුමා ්න්න වීථානශේ  දීප පවා ඒ අයට එශව  ප්ර ාජ එ ර  

කිරීම වේසන්ධශයන් -අශ්  රඩලඩුව තුළ ල්ටිමින්ම- මා වි බේධව 

 ථා  ළා මට මත යි. අප හිතන ප්රකාතන්ත්රවාදීප ක්රමශේදය 

ඒ යි. අනය මත දිරීශේ අයිතිය, ශවනවී මත දිරීශේ අයිතිය, 

ශවනත් ශේ පා න අද වී  දිරීශේ අයිතිය  ිමදාම අුය  ළ 

මිනිවීසු, අපි. ශවනවී මතයෂ  දිරීමට ඇති අයිතිය පිළිුත් මිනිවීසු, 

අපි.  ිසියි, එවිනි වාතාවජරයෂ  තුළත් අද නිර්මාරය ශවමින් 

යන්ශන් අශන ාශඉ ශේ පා න මතය දිරීශේ අයිතියට වි බේධව 

 ටයුතු  ජ ා, ශේ පා න මතයෂ  දජන පුේු යා ශ  යාශුන 

ගිහි ර ා මජ ා, ඒ අයශඉ ශේපළව ට  ානි  ජ ා, මජරයට පත් 

කිරීශමනුත් එ ාට ගිහින් ඝාතනය  ළ  රීජය පිය ුරනෂ  අත් 

පත්  ජශුන කුරි බ රවීවාදයෂ   සන තත්ත්වයෂ  නේ, අපි එය 

්තා පි ිදිලිව ශ ළා දකින්න ඕනෑ. ශේ තත්ත්වය තුළ 

නිර්මාරය ශව ා තිශසන ශේ වමාක ක්රමය අපි ශවනවී  ජන්න 

ඕනෑ.  

ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාශඉ පවුශ ර 

වාමාජි යන්ට අපි අශ්  ශ ෝ ය පළ  ජ ල්ටිනවා. අපට 

එතුමාශඉ අවමඟු ටවත් ව භාගි ශවන්න සිරි වුරා. අපිත් ද බ 

පවු ර එෂ  ම  ිංගි ායි හිටිශේ . අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා ශම න 

වජදෂ   ළාට ද එතුමාට ශමවිනි ්ජරමෂ  අත් වුශඩල කියන 

ප්ර ීනය අපට අදටත් තිශසනවා. ශේ පා න මතයෂ  දිරීම කියන 

 ාජරය නිවාම ශමවන් මජරයෂ  අත් වනවා නේ අපි නිවත 

නිවත වා ච්ඡා  ළ යුතුයි, අප ශිමීට වමාකයෂ  බිහි  ජ ා රපහු 

වනචාරි වමාකයට යන්ශන් ඇයි කියන  ාජරය ුින. මම ් ර ා 

ල්ටිනවා, ශමවන් තත්ත්වයෂ  ඇති ශන වන්නට අපි වු ස ා 

ුනිමු කිය ා. ු බ නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමනි, ඒ නිවා තමයි 

එවවජශයන් වවජය ශන වන්ල්  ශඳ එ කියන  ාජරය තුළ 

ල්ටිමින් අප කිල් අවවීථාව  ීතතිය අතට ුන්න ඳත්වා  

 ජන්ශන් නිත්ශත්. ශේ ජශට් පවතින ීතති ක්රමය තුළ එය වි ීවාව 

 ජ ා ඒ අනුව  ටයුතු  ජන්න අප ඳත්වා   ජන්ශන් ඒ යි. ඒ 

නිවා අපි විශ  මශයන්ම ් රලීමෂ   ජනවා. ශේ ජශට් 

විනි ීචය ාජව බන්, ශේ ජශට් ීතතිඥව බන් තමන්ට ශේ තුළින් 

ශේ පා න වාල්යෂ  ුන්න පු කවන්, තමන් වි ීවාව  ජන 

ශේ පා න ශවනව ඇති  ජන්න පු කවන් කිය ා ඒ ශවනුශවන් අද 

යේ ඳත්වා යෂ  දජනවා නේ, අපි ඒ අයට රයාචනය  ජමු, 

තමුන්නාන්ශව  ාට තිශසන ඔය අයිතිය   බරා ජ 

මිතිවජරය දීප පාවිච්චි  ජන්න කිය ා.  ිසියි, යේ පිරිවෂ  

අවාධාජර ශ ව  ටයුතු  ජනවා නේ, තමුන්නාන්ශව  ාට 

රඩලඩුක්රම වයවවීථාශවන් ශ ෝ තමුන්නාන්ශව  ාශඉ රැකියාව 

තුළින් ශ ෝ  ිබී තිශසන ස ය ඳපශයෝගි  ජශුන ඒ අය 

ශවනුශවන් ශපීත ල්ටීමට තමුන්නාන්ශව  ා දාය  ශවන්න එපා. 

ශ ට දිනශේ  ඔය කියන පුේු යන්ට වි බේධව නඩු තීන්දුවෂ  

දුන්ශන ත්, තමුන්නාන්ශව  ාශඉ ශුව රව ටත් ප ජ ශදනවා; 

තමුන්නාන්ශව  ාශඉ ශේපළව ටත් ප ජ ශදනවා. ීතතිඥයන් 

 ිටියට තමුන්නාන්ශව  ාට ඕනෑම ශව වා දාය ශයකු ශවනුශවන් 

ශපීත ්න්න අයිතිය තිශසනවා.  ිසියි, ඔය කියන  ඩල ායමට 

වි බේධව ශපීත ල්ටිශය ත් තමුන්නාන්ශව  ාටත් ප ජ  න්න 

ශවනවා. ඒ නිවා   බරා ජ ල්ේධි මූලි ව ස ා තමන්ශඉ 

ශේ පා න මති මතාන්තජ, තමන්ශඉ හිතදෙ අනුව තීන්දු තීජර 

ුන්න එපා.  

අශ්  මන්ත්රීව බන්ශඉ විනා  වුණු ඇතිේ ශේපළ 

වේසන්ධශයන්, අමාතයාං  වා න වේසන්ධශයන් ශප දු ශේපළ 

පනත යටශත් එබීඑ වාර්තාවෂ  මිනන් නඩු ශු නු  ජ තිශසන ශේ 

අවවීථාශේ, පූර්වශේ  ශප දු ශේපළ පනත යටශත් වම ජ අය 

රිමාන්ේ සන්ධනාුාජුත  ජ තිබුරත්, වම ජ මශ වීත්රාත්ව බන් 

ශේ ල්දුමේ වේසන්ධශයන් ශස ශ  ම ලිහි ර ප්රතිපත්ති අනුුමනය 

 ජමින් ඇප ශදන සව මම දන්නවා. ඔසතුමන් ාට ඔවුන්ට ඇප 

ශදන්න තිශසන ස ය ුින අපි  ස  ජන්ශන් නි ි.  ිසියි, 

මත  තියාුන්න, ඔසතුමන් ාටත් ශේ  ින්ශදන් ශසදන  ා ය 

විඩි ඈත  ශන වන සව.  

විශ  මශයන් අත්තනු ර  ඳවාවිය තුළ ශේ නඩු ජය 

වේසන්ධශයන්  ටයුතු  ජන ර ාජය පිළිසඳව අපට යේ 

ර ාජය  වි යෂ  තිශසනවා. ශර මීඨාධි ජරශේ  අග්ර 

විනි ීචය ාජතුමාශුන් ශේ වේසන්ධව ් රලීමෂ   ජන්න මම 

ස ාශප ශජ ත්තු ශවනවා. විශ  මශයන් ශේ නඩු ශේ 

වාෂ ෂි  බවන්ට අත්තනු ර  ඳවාවියට යාශේදීප, ඒශේදීප යේ 

ස පෑමෂ  තිශසනවා. ඒ නිවා ශේ නඩුව අත්තනු ර  

ඳවාවිශයන් මා බ  ජ ා ශ  ළඹට ශුශනන්න ඕනෑ. ශම  ද, 

ශේ මජරය -ඝාතනය- වේසන්ධශයන් 50 , 60  පිරිවෂ  අත් 

අ ංවනවට ුන්න ්න්නවා. ශදශදශනෂ , තුන්ශදශනෂ  අත් 

අ ංවනවට අජශුන  රියන්ශන් නි ි. වා නයට අත දා ා 

වා නය නවත්තපු තින ්ඳ ා, ශප  රශ න් ු න ජතු පාට ටී 

මර්ට් ාජයාශඉ ්ඳ ා, ශේ ට රධාජ අනුස  දුන්  ිමශ නාම 

අත් අ ංවනවට ුන්න ඕනෑ. එදා එතින අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා 

ශවනුවට මම හිටියා නේ, මටත් අත් ශවන්ශන් ඔය ්ජරමමයි. 

මත  තියා ුන්න, ශේ ු බ වභාශේ පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීව බ 

225ශදශනෂ  ල්ටිනවා. එයින් ශදල්යවිල්ශදශදශනෂ  -  වු බ ශ ෝ -  

එතින ල්ටියා නේ ඒ ල්යදෙශදනාට අත් ශවන්ශන් ඒ ්ජරමම 

තමයි. ඒ නිවා ශේ ුින සු ක පුව ශ ව හිතන්න එපා. ඒ නිවා 

තමයි අපි ශේ ල්ේධියට  ත්රිපුේු  ම ාධි ජර විනිසු බ මඩු ර ෂ  

- trial-at-bar එ ෂ  - පත්  ජන ශ ව ් ර න්ශන්.  

එදා පාකිවීතානශේ   අශ්  ප්රියන්ත වශ ෝදජයාට  ශවච්ච 

ල්ේධිශයන් එ ාට ගිය ේශ රච්ඡත්වයෂ  තමයි එදා ප්රදර් නය 

 ශළ . ඒ ේශ රච්ඡත්වයට ්  ශදන්න සි ි. මිනිසුන්ට ු  ා, 

මිනිසුන්ව  ප ා එශ ම  ටයුතු  ජන්න ශදන්න පු කවන්ද   මම 

විඩිය ඒ ුින  ථා  ජන්න යන්ශන් නි ි. ශම  ද, ඳේශේු ජ 

 ථාවෂ   ජ ා මිනිසුන්ශඉ ශ ර ජත්  ජන්න මම  ිමිති නි ි.  

 ිසියි, අශ්  ජශට් මාධය මියි 09විනි දින ල්දුවා ල්ේධිය 

වේසන්ධශයන් මිනිසුන්ශඉ ශ ර ජත්  ළා. ු බ නිශයෝකය  ාජ  

වභාපතිතුමනි, වාදාචාජාත්ම  මාධයයෂ  නේ මිනිසුන්ශඉ ශ ර 

ජත්  ජන එවිනි ශේව ර ශපන්වන්ශන් නි ි.  ිසියි, වම ජ 

මාධය වු කීමකින් ශත ජව  ටයුතු  ළ නිවා ඇති වුණු පුංචි, පුංචි 

ල්ේකරන් ම ා වි ා  ශේදවාච යෂ   ජා ජට ශුන ගියා.  මම 

ශම න ශ  තුවෂ  නිවාවත් ප්රචඩල ත්වය අනුමත  ජන්ශන් නි ි. 

 ිසියි, ශමවිනි ප්රචඩල ත්වයෂ  වර්ධනය කිරීම ුින මාධයයත් 

වු කිව යුතුයි කියන  ාජරය  අපි ශේ අවවීථාශේ පි ිදිලිව 

කියන්න ඕනෑ. ඒ නිවා ශමවිනි  ාජරා වේසන්ධශයන් අපි 

දීපර්ඝව වා ච්ඡා  ළ යුතුයි. අනය මත දිරීශේ අයිතියට, ශවනව ී

ශේ පා න මත දිරීශේ අයිතියට, ශවනවීව හිතන මිනිසුන්ශඉ 

අයිතියට අපි ු බ  ළ යුතුයි.  ිසියි, ඒ  රපවීවට  ජවන 

තත්ත්වයෂ  තමයි අපට ශපශනන්න තිශසන්ශන්. ඒ නිවා අපි 

ශේවා වේසන්ධශයන් නිජන්තජශයන් වා ච්ඡා  ජ ා  ටයුතු 

 ජන්න ඕනෑ. ශිමීටයි කියන්ශන් අපි ල්ටින තිනින් අඩියෂ  ශ ෝ 

්දිරියට යන එ . ශිමීට වමාකයෂ  කියන්ශන් ඒ ටයි.  ිසියි, අපි 

ශිමීට වමාකය තුළින් ශම න පිත්තටද යන්ශන් කියන ප්ර ීනය 

ුින අ මිත්ශතන් වුරත් හිතන්න ශව ා තිශසනවා.  

මම ශේ ශ ෝ  ශයෝකනාව තුළ ශවනත් තින ට යන්ශන් 

නිතිව මශඉ  ථාව  ජන්න ස ාශප ශජ ත්තු ශවනවා, ු බ 

නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමනි. අපි ශේ ල්ේධිය ුින ශස ශ  ම 

වංශේදීප වුරා. මශඉ එ  මත යෂ  පිළිසඳව වඳ න්  ජ මශඉ 

 ථාව අවවන්  ජන්නේ. අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා අවවන් වජට 

ව භාගි වා පාර්ලිශේන්තු රැවීමම  දවශව  මම ශේ වීථානශේ  ්ඳ ා 
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[ු බ ශප්ර ේනාත් සී. ශද  වත්ත ම තා] 
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මශඉ  ථාව  ජනශ  ට එතුමා ශ  ශ  ශදෝ ්ඳ ා ඇවිත් මට 

එ ා පිත්ශත් සීට් එශෂ  වාඩි වුරා. ්තින්, මම ශස ශ  ම 

වංශේදීපව, රදජශයන් එතුමාව මතෂ   ජනවා. එතුමා අපි 

ල්යදෙශදනාටම වශ  දජශයෂ  වුරා. එතුමාශඉ ද බ පවු ට   අශ්  

ශ ෝ ය පළ  ජන ුමන්, ශප ලීල්ශේ  වනරවර්ධන ම ත්මයා 

වේසන්ධශයනුත් අශ්  ශුෞජවය ප්ර ා   ජ ල්ටිනවා.  

කිල්ම ෂ ශම ත්රයෂ  තුළ, කිල්ම විධිශේ  ශේ පා න ප්රවා යෂ  

තුළ, ශමවන් ේශ රච්ඡ මජර කිල්ම ර ාජයකින් ඇති ශන වන 

වමාකයෂ  බිහි කිරී ශේ වු කීම වයවවීථාදාය ශේ  වාමාජියන් 

විධියට අපට තිශසනවා. ඒ ශවනුශවන් අපි ඔෂ ශ  ම එ තු ශව ා 

 ටයුතු  ජමු කියන ශයෝකනාව  ජමින් මා නි ඬ ශවනවා.  

වීතුතියි.  

 

[අ.භා. 2.42] 

 

ගුණ ජ්ග ක ාමරවික්රම මතවා  
(ைொண்புைிகு ஜகத் சைரெிக்ரை) 

(The Hon. Jagath Samarawickrama)  

ු බ නිශයෝකය  ාජ  වභාපතිතුමනි,  ශප ශළ න්න බව 

දිවීත්රිෂ  හිටපු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමා පසුගිය මියි 09වන දා  ේශ රච්ඡ ශ ව ඝාතනය වුරා.  

එතුමාශඉ අභාවය පිළිසඳව අද දිනශේ  ශේ ඳත්තරීතජ 

පාර්ලිශේන්තුශේ ශ ෝ ය පළ  ජන ශේ අවවීථාශේදීප මා පළමුව 

ශේ  ාජරය ල්හිපත්  ජන්න  ිමතියි.  

 

ගුණ නිවයෝජ්ය කාරක ාවාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Premnath C. Dolawatte to the Chair? 

 
ගුණ  ාන්ව  ණ්ඩාර මතවා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

Sir, I propose that the Hon. Premnath C. Dolawatte do 
now take the Chair.  

 
ගුණ ජ්ානක ව්ෂකුඹුර මතවා 
(ைொண்புைிகு ஜொனக ெக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

 
විසින් ා්ිකර කරන ලදී. 
ஆரைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්ර ්නය විමාන ලදින්  ාවා ාපතමව විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව ගුණ නිවයෝජ්ය කාරක ාවාපතිතුමා මූලාානවයන් 

ඉව ක වූවයන්  ගුණ වප්රේපතනා ක සී. වදොලව කව මතවා මූලාානාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரெ, ைொண்புைிகு பிரரம்நொத் சி. 

ததொலெத்த அெர்கள் தமலமை ெகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. PREMNATH C. DOLAWATTE took the 
Chair. 

ගුණ ජ්ග ක ාමරවික්රම මතවා  
(ைொண்புைிகு ஜகத் சைரெிக்ரை) 

(The Hon. Jagath Samarawickrama)  

 මා ීත අතුශ ෝජළ මිතිනිය, ජනිුග අතුශ ෝජළ පුතා, 

එතුමාශඉ ශ ර ේතුමා,  ාර්ය මඩල  ය  ා දිවීත්රිෂ  යට 

නාය ත්වය  සා ශදන වර්තමාන වාරිමාර්ු අමාතය ව  ්රී ා  ා 

ශයෞවන  ටයුතු අමාතය ු බ ශජ මාන් ජරල්ං  මිතිතුමා ඇතු ක 

අපි ල්යදෙශදනා ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ  පූකය, පූක  

හිමිපාරන් ව න්ශව  ා ප්රමුන වමවීත කනතාව ශවනුශවන් ු බ 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා ්ුව කිරීමට ස ාශප ශජ ත්තුව 

ල්ටි  ාර්ය භාජය එතුමාශඉ ල්තුේ පිතුේ පරිදි    ිකි ඳපරිම 

අයුරින් එතුමා ශවනුශවන් ්ුව කිරීමට  ිප ශවන සව ල්හිපත් 

 ජන්න  ිමිතියි.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, 2022.05.09 විනි දින වමවීත 

ශ්රී  ං ාව තුළ ත බර ත බණියන් වි ා  ව ශයන් ශන මඟ යවා, 

පුව ශේ පා න ඕනෑ එපා ේ මත ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

හිටපු මන්ත්රීතුමා ේශ රච්ඡ ශ ව ඝාතනය  ළා පමරෂ  

ශන ශවයි,  පෂ ම, විපෂ ම මිති ඇමතිව බන්   ා  මා ඇතු ක 

70ශදශනෂ , 80ශදශනකුශඉ විතජ අයශඉ නිවාව, වයාපාජ  ා 

ජාකය ශේපළ විනා   ළා. එම  ටයුතුව  ශයදුණු  අය  ා  ඒ 

වඳ ා අනුස  දුන් ම  ශම ළ  බවන් වේසන්ධශයන් විශ  ම 

ත්රිපුේු  ම ාධි ජර විනිසු බ මඩල  යෂ  ්දිරිශේ  නඩු 

විභාුයෂ  පිවිත්මමට  ටයුතු  ජන ශ ව  ු බ අග්ර 

විනි ීචය ාජතුමාශුන් ් ර ා ල්ටින ශමන් ීතතිපතිවජයාට දන්වා 

යවන ශ ව මා ් ර ා ල්ටිනවා.  

2008 වර්මශේ  ල්ට ශේ දෂ වා වවජ 14ෂ  අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මිතිතුමා ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ  මින්ශන්රිය 

රවනශේ  කනතාව වඳ ා  ළ ශව වාව මා නිවත නිවතත් ල්හිපත් 

 ජනවා. එය එශ වම ්දිරියටත් ක්රියාත්ම  කිරීමට ු බ 

ශජ මාන් ජරල්ං  දිවීත්රිෂ  නාය තුමා,  ු බ ල්රිපා  ුම ත් 

මිතිතුමා, ජී.ජී. චන්්රශව න මිතිතුමා, කයල්ං  සඩල ාජ මිතිතුමා 

 ා පළාත් වභා  ා ප්රාශේය ය වභා  ශත්ම ු බ වභාපතිව බන්, ඳප 

වභාපතිව බන්, විපෂ ම නාය ව බන්  ා ු බ මන්ත්රීව බන් වමඟ 

මා  ටයුතු  ජන සව ප්ර ා   ජමින්, ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

හිටපු මන්ත්රීතුමාට අකජාමජ නිවන් සුව ප්රාර්ථනා  ජමින් මා නි ඬ 

ශවනවා.  

වීතුතියි.  

 

[අ.භා. 2.45] 

 

ගුණ  ාන්ව  ණ්ඩාර මතවා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, ්තාම වංශේුකන  

ර ාජයට අප අතරින් විශයෝ වුණු ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා ශවනුශවන් 

ශ ෝ ය පළ  ජන ශේ අවවීථාශේ අ ශ්  ශස ශ ෝ මන්ත්රීතුමන් ා 

එතුමා ුින වනර  ථන  ළා. ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ  ව  

අනුජාධපුජය දිවීත්රිෂ  ශේ  අය  ිජ ශු  ෂ  අය පාර්ලිශේන්තුවට 

රවාට පවීශව  තමයි අශ්  අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාව 

 ුගනා ුත්ශත්. නමුත් මම ඊට  ලින්, එතුමා ශප ශළ න්න බව 

දිවීත්රිෂ  ශේ  ශේ පා න  ටයුතු, වමාක ශව වා  ටයුතු  ජන 

 ා ශේ ත් එතුමාව  ුගනා ුත්ත ශ ශනෂ .  ශප ශළ න්න බව 

දිවීත්රිෂ  ශේ  මිතිවජර  ටයුතු  ජපු ශ ශනෂ   ිටියට එතුමා 

්තා නි තමාීතව ම  කනතාවත් එෂ   ්තා වමීපව  ටයුතු 

 ජමින් පියවශජන් පියවජ, ක්රමානුකූ ව ම කන නිශයෝජිතශයකු 

විධියට  ්දිරියට එන්න අවවීථාව ඳදා  ජ ුන්නා ර ාජය එතුමා 
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පාර්ලිශේන්තුව 

පළාත් වභා මිතිවජරව ට ්දිරිපත් වන අවවීථාව දීප අපි දිෂ  ා.  

චන්්රල්රි සූරියරජච්චි මිතිතුමා එෂ වත් කාති  පෂ මය 

නිශයෝකනය  ජන  ා ශේ  ්ඳ ා අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමා එතුමාත් එෂ   වමීපව  ටයුතු  ජ ා එතුමාශඉ 

ශපෞේුලි  ශ ර ේවජශයකු සවට පත් ශව ා ල්ටියා. ්න් 

අනතු බව චන්්රල්රි සූරියරජච්චි මිතිතුමා අශ්  ජශට් ්දිරි ුමන 

ශවනුශවන් ු බ මහින්ද ජාකපෂ ම මිතිතුමා එෂ   අත්වි ර සිඳ 

ුත්තාට පවීශව  අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාත් එෂ වත් 

කනතා නිද වී වන්ධානය, එශ ම නිත්නේ ශ්රී  ං ා නිද ව ී

පෂ මය නිශයෝකනය  ජමින් ඳතු බමිද පළාත් වභාශේ  ටයුතු 

 ළා. එතුමා අවවීථා ශද  දීප  ඳතු බමිද පළාත් වභාව 

නිශයෝකනය  ජමින්, ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ  ඒ අහිංව  

කනතාවට පළාත් වභාශවන් ශවන්න ඕනෑ යුතු ේ, වුකීේ  කිල්දු 

ශේදයකින් ශත ජව, මිනවින් ්ුව  ජපු ්තා දෂ ම ම කන 

නිශයෝජිතයෂ . ඒ නිවා තමයි  2020දීප  එතුමාට පාර්ලිශේන්තුව 

නිශයෝකනය  ජන්න  ිකියාව  ිබුශඩල. මා  ත්විනි 

පාර්ලිශේන්තුශේත්, අටවිනි පාර්ලිශේන්තුශේත් හිටපු ශ ශනෂ . 

ඒ අනුව  එම පාර්ලිශේන්තු නිශයෝකනය  ළ  මන්ත්රීව බන් එෂ   

වංවන්දනය  ජ ස ේදි,  නවය නපු බයි කියනවා වාශඉ, නවවිනි 

පාර්ලිශේන්තුව තුළින් ම කනයාට ශව වය  ජන්න මන්ත්රීව බන්ට 

තිබුණු ්  ප්රවීථා; නිද ශව   ටයුතු  ජන්න මන්ත්රීව බන්ට තිබුණු 

අවවීථා ශු  ෂ  අහිමි ශවච්ච  ා  පරිශච් ේදයෂ , නිත්නේ 

පාර්ලිශේන්තු ව වානුවෂ  සව මට ශපශනනවා, ශේ ව වානුව. 

අද අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ බිරිඳ අවජර ශව ා 

්න්නවා. එතුමාශඉ පුතා වන ජවිුග අතුශ ෝජළ අධයාපනය  සන 

ශ ශනෂ . ඔහුත් අද ශස ශ ෝ අවජර ශව ා ්න්නවා. අවජර 

තත්ත්වයට පත්ශව ා කියන්ශන්, ඔවුන් මානල් ව ශම න තජේ 

පී නයකින් ්න්නවාද කියා අපට හිතාුන්න පු කවන්. ඒ බිරිඳ 

ශම න තජේ පී නයකින් ්න්නවාද කියා අපට හිතාුන්න 

පු කවන්. මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, ඒ නිවා ශේ  පිළිසඳව 

පාර්ලිශේන්තුශේ විශ  ම අවධානය ශය මු  ජන්න ඕනෑ. ශේ 

වේසන්ධව ීතතයනුකූ ව පියවජ ුිීතම වඳ ා පාර්ලිශේන්තුව 

විශ  ම අවධානයකින්  ටයුතු  ජන්න ඕනෑය කියා මා ශේ 

අවවීථාශේදීප මතෂ   ජනවා. ශේ නඩු විභාුය වඳ ා විශ  ම 

ත්රිපුේු  ම ාධි ජර විනිසු බ මඩු ර ෂ  පත්  ළ යුතුමයි. එ  

පිත්තකින්, එශ ම  ජ ා  වාධාජරය ්ුව  ජන්න ඕනෑ. අනිෂ  

පිත්ශතන්, එතුමාශඉ පවුශ ර සුසවාධනය පිළිසඳව   රපනා 

 ජ ා ඒ  අයටත් අපි යුතු මෂ  ්ුව  ජන්න අව යයි. 

ඒ විතජෂ  ශන ශවයි. අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාත් 

වමඟම ඝාතනයට  ෂ  වුණු රජෂ ම  නි ධාරි විජයන් 

වනරවර්ධන ම තාටත් ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ශුෞජවය හිමි 

 ජන්න ඕනෑය කියන එ ත් ශේ අවවීථාශේදීප මම මතෂ   ජනවා. 

ඔහු ශප ශළ න්න බශේ පදිංචි ශ ශනෂ . එදා ඔහු පුදුමා ාජ 

ඳත්වා යෂ  දි බවා, හිටපු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ ජීවිතය රජෂ මා  ජන්න. ඔහු එතුමා 

ම  මඟ දමා ගිශේ  නි ි. එතුමාශඉ ජීවිතය රජෂ මා  ජුන්න 

විවිධ මඟ ශපන්මේ  ජමින් අන්තිම ශම ශ  ත වන ශතෂ  ඔහු 

එතුමා ශවනුශවන්  ිප මශමන්  ටයුතු  ළා. ඔහුශඉ ද බවන්, 

බිරිඳ ඇතු ක ඒ පවුශ ර ල්යදෙම වාමාජි යන් ශ ශජහිත් ජකශේ  

අවධානය ශය මු  ජන්න ඕනෑය කියන එ ත් මා ශේ අවවීථාශේදීප 

විශ  මශයන් මතෂ   ජනවා.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීව බ 

ශ ශජහි වවජයෂ  නිර්මාරය කිරීම එ  වජටම, අ ේශසන් 

ල්ේධ වුණු ශදයෂ  ශන ශවයි. පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝකනය  ජන 

පෂ ම ුරනාව  අය ශේ වේසන්ධශයන් යේකිල් වු කීමෂ  

දජන්න ඕනෑ. ශේ වභාශේ එ ා පිත්ශත් ්ඳ ා ශේ පිත්ශත් අයට 

එශ  ජාඑ කිය ා සණිනවා. දින් මට පු කවන්, විපෂ ම 

නාය තුමාට එශ  ජාඑ කිය ා කියන්න.  ිසියි, වජිත් ශප්ර මදාව 

ම ත්මයා ශම  ෂ ද ශ  ජ ේ  ශළ , ශ  තිනදීපද ශ  ජ ේ 

 ශළ , ශ  යි ර ාජශයන්ද ශ  ජ ම  ශළ  කියන එ  මා ශේ 

වභාවට පි ිදිලි  ජන්න ඕනෑ. එශ ම  ජන්ශන් නිතුව, 

එවිපෂ ම නාය තුමා ශ  ශජෂ , ශ  ශජෂ එ කිය ා කියන්න යෑම 

තුළින්, එශ ම නිත්නේ තවත්  ාශඉ ශ ෝ නමෂ  කිය ා, 

එශ  ශජෂ එ කියන්න යෑම තුළින් ල්ේධ ශවන්ශන් ශම  ෂ ද  

රූපවාහිීත විවාදය ට ගියත් වංචාව  ා දූමරය ුින  ථා  ජ ා 

ශචෝදනා  ජනවා මිවෂ  තමන්ශඉ ප්රතිපත්තියෂ , වි  පිළිශවළෂ  

ුින  ථා  ජන්ශන් නි ි. එතශ  ට ඒවා මාධය තුළින් 

ස ාශුන ්න්න අශ්  ජශට් කනතාව හිතනවා, ශේ පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීව බ 225ශදනා ශ  ජ ේ  ජනවා  ිජ ශවන කිල්ම ශදයෂ  

 ජන්ශන් නි ි කිය ා. අද එවිනි ශදයෂ  කනුත  ජ ා 

තිශසනවා.  ිසියි,  ාට ශ ෝ එවිනි ශචෝදනාවෂ   ජනවා නේ, 

ඒ ශචෝදනාව පි ිදිලිව ඔ් පු  ළ  ිකි පදනමෂ  තිශසන්න ඕනෑ.  

පසුගිය දවවීව  මා ශේ ජට ශවනුශවන් පි ිදිලි තීන්දුවෂ  

ුත්තාම ශ්රී  ං ා නිද ව ී පෂ ම මූ වීථානශේ දීප පෂ මශේ  ම  

ශ ර ේවජයා මු ක ජටටම කිේවා, එ ාන්ත සඩල ාජ මුද ර අජශුන 

තමයි ඒ තීන්දුව ුත්ශත්එ කිය ා. ඒ  වේපූර්ර අවතයයෂ . 

 ිසියි, ඒ  කනුත වුරා. එතශ  ට කනතාව තුළ මා ශ ශජහි 

වවජයෂ  ඇති ශවනවා. එවිනි අපජාධ  ජන්න ශ  ඳ නි ි. මා 

 ාට ශ ෝ ශචෝදනාවෂ   ජනවා නේ, ඒ ශචෝදනාව පි ිදිලිව 

ඔ් පු  ජන්න ඕනෑ, ශමන්න ශේ පුේු යා ශමන්න ශමතිනදි ශේ 

වංචාව  ළා, ශේ දූමරය  ළා, ශේ ශ  ජ ම  ළා කිය ා. 

එශ ම නිතිව, නි ේම එශ  ජාඑ කිය ා කියන්න යෑම තුළින් 

තමයි, අද මන්ත්රීව බ ශ ශජහි වවජයෂ  නිර්මාරය ශව ා 

තිශසන්ශන්.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, නවවන පාර්ලිශේන්තුව 

රජේභ  ජපු ුමන්ම, මන්ත්රීව බන්ශඉ  ෑම වියදම  බපිය ර 

ශ ෝටි 8යි කිය ා ශප  ර ශුඩි තජේ වි ා  අකුරින් කාති  පුවත් 

පත්ව  පවා පළ වුණු සව ඔසතුමාත් දන්නවා. අපට ඡන්දය දුන් 

ම කනතාව ඒවා ස නවා. එතශ  ට ශේ ජශට් මිනිවීසු හිතනවා, 

ශමච්චජ රර්ික  ප්ර ීන තිබියදීප මන්ත්රීව බ ශමච්චජ වියදේ  ජමින් 

 නවාද කිය ා. ඇත්තටම ශේ  පුදුම ප්ර ීනයෂ . අපි ශේ පිළිසඳව 

ශවේවා. ්න් පසු ඒ පිළිසඳව ු බ  ථානාය තුමා ශේ වභාවට 

පි ිදිලි  ළා,  ෑම වියදම ුරන්  ිශදන්ශන් ශ  ශ  මද 

කිය ා. ඒ  බපිය ර ශ ෝටි 8න්, මන්ත්රීව බන්ශඉ  ෑම වඳ ා 

 බපිය ර  ෂ ම 50ෂ වත් විය වන්ශන් නි ි.  බපිය ර ශ ෝටි 8 

වියදේ ශවන්ශන් ශ  ශ  මද කියන එ  එදා ු බ 

 ථානාය තුමා පි ිදිලි  ළාට, ඒ පි ිදිලි කිරීම ශම න 

මාධයශේ ද පළ වුශඩල, ශම න පුවත් පශත්ද පළ වුශඩල  එ  පුවත් 

පත වත්, ශවනත් මාධයය වත් ඒ වේසන්ධශයන් පළ වුශඩල 

නි ි. ඇත්ත තත්ත්වය පි ිදිලි  ජන එ  ශ  තින වත් පළ 

වුශඩල නි ි.  

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීව බන්ට අවු බදු 15කින් විුව්  විඩි  ජ ා 

නි ි. අපට විුව්  විඩි  ජන්න එපා. එශ ම නිත්නේ කියයි, 

එ ාන්ත සඩල ාජ විුව්  විඩි  ජන්න කිය ා ් රදෙවාඑ කිය ා. 

කනතාව ශමච්චජ පී නය ට පත්ශව ා ල්ටියදීප, අපි ශේ ශේව ර 

පරිතයාු  ජන්න  ිමිත්ශතන් ්න්න ශව ාව  අපි කියන්ශන්, 

විුව්  විඩි  ජන්න කිය ා ශන ශවයි. ම කන නිශයෝජිතයන්ට, 

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීව බන්ට විුව්  විඩි  ජන්න පනතෂ  

තිශසනවා. ඒ පනතත් ඳ ර ංඝනය  ජමින්, අවු බදු 15කින් 

මන්ත්රීව බන්ශඉ විුව්  විඩි  ජ ා නි ි. ශේවා ජශට් කනතාව 

දිනුන්න ඕනෑ. නිත්නේ මන්ත්රීව බ ශ ශජහි වවජයෂ  ඇති 

වනවා.  
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 අපි  වු බත් දන්නවා, ජකශේ   ිම රයතනය ම ඳවවී 

නි ධාරින්ට වාශඉම පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීව බන්ටත් ්න්ධන 

දීපමනාවෂ  ශදන සව. තමන් පදිංචි දිවීත්රිෂ  ශේ  ්ඳ ා 

පාර්ලිශේන්තුවට එන්න මන්ත්රීව බන්ට ්න්ධන දීපමනාවෂ   සා 

ශදනවා. කාන  වෂ කුුවජ මිතිතුමාට ජත්නපුජශේ  ්ඳ ා 

පාර්ලිශේන්තුවට එන්න, ශප ශළ න්න බශේ මන්ත්රීතුමාට 

පාර්ලිශේන්තුවට එන්න, මට කු බරෑු  ්ඳ ා පාර්ලිශේන්තුවට 

එන්න ්න්ධන දීපමනාවෂ   සා ශදනවා. මූ ාවනාරූඪ ු බ 

මන්ත්රීතුමනි, ශේ ජශට් කනතාව දන්නවාද දන්ශන් නි ි, අපට 

 සා ශදන ්න්ධන  ලීටජය ට  බපිය ර 104යි ශුවන්ශන් කිය ා. 

අශ්  ්න්ධන දීපමනාව විඩි  ජන්න එපා. අපි ශේ, එම දීපමනාව 

විඩි  ජන්න කියා ් ර නවා ශන ශවයි.  ිසියි, ශේ යථාර්ථය 

ව  ා තිශසන්ශන්. මන්ත්රීවජශයකුට ්න්ධන ලීටජය ට  බපිය ර 

104යි ශුවන්ශන්. ශේ  තමයි යථාර්ථය. ශේ ුින  වු බත්  ථා 

 ජන්ශන් නි ි. ශේවා ුින  ථා ශන  ජන්ශන් මන්ත්රීව බ 

වජප්රවාද ුින  ථා  ජනවා කිය ා මතයෂ   දයි කිය ා.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, අශ්  ශේ පාර්ලිශේන්තුවට 
එ ා පිත්ශත් තිශසනවා, මන්ත්රී නි  නිවාව වංකීර්රය. මිහිපිට 
අපාය දි  ා නිත්නේ, මාදිශව  තිශසන මන්ත්රී නි  නිවාවව ට 
යන්න. එතිනට ගියාම මිහිපිට අපාය දකින්න පු කවන්.  ිසියි, 
ුේව  කනුත  ජ ා තිශසන්ශන් ශම  ෂ ද  මන්ත්රීව බන්ට 
වි ා  මාළිුා දීප තිශසනවා කිය ා. ඒවා කිය ා කනතාව තුළ 
වවජයෂ  ඇති  ළා. ඒ ට යේ යේ ශේ පා න පෂ ම වු 
කියන්න ඕනෑ. ඒ වාශඉම මාධයවලිනුත් මම ් ර නවා, වමාකයට 
 ා ජටට යථාර්ථය පි ිදිලි  ජන්න කිය ා. එශ ම  ශළ  
නිත්නේ තවදුජටත් කනතාව තුළ වවජය ඇති වනවා. ු බ 
සන්දු  වනරවර්ධන අමාතයතුමනි, ශපශර්දා එෂ තජා රූපවාහිීත 
නාළි ාව  රෑ 10 ප්රවෘත්තිව ට ශපන්වාවා, ශපජුවුාමී ශේ පා න 
පෂ මය නිශයෝකනය  ජන නාුමුව ම තා පිවිත්වා මාධය 
වා ච්ඡාවෂ . එහිදීප ඔහු කියනවා, එශේ, අපි  ශළ  පළමු රැ ර  
විතජයි. ශදවිනි රැ ර  ස ාශප ශජ ත්තු ශවන්නඑ කිය ා. 
ශම  ෂ ද, ඒ ශදවිනි රැ ර   ශේ මන්ත්රීව බ 225ශදනාම මජා දමන 
රැ ර  ද  එශ ම නිත්නේ ශේ ජශට් තිශසන ශප ලීල් ටි  ගිනි 
තසන රැ ර  ද  ශේ ජශට් තිශසන අධි ජර ටි  ගිනි තසන රැ ර  
ද  ශම  ෂ ද, ඒ ශදවිනි රැ ර   අපි ශේ පිළිසඳව අවධානය ශය මු 
 ජන්න ඕනෑ.  

ශේ වනශ  ට ජශට් ශප ලිවී රජෂ මාව යේ ප්රමාරය ට බිඳ 
විටී තිශසනවා. ්ති ාවශේ  පළමු වතාවට ශප ලීල්ය වට  ජශුන 
ල්ටියදීප තමයි මන්ත්රීවජයකු ම  පාශර් මජා දමන්ශන්. ශප ලීල්ය 
වශට්ම ්න්නවා, ඒ මිජශයෝ අතුශ ෝජළ හිටපු මන්ත්රීතුමාශඉ 
මිනිය ළඟටවත් යන්න දුන්ශන් නි ි. අද අපි ශේ අත්ව    ක පටි 
සිඳශුන ්න්ශන් ඇයි  අපි ශේ   ක පටි සින්ශේ අතුශ ෝජළ 
හිටපු මන්ත්රීතුමා ේශ රච්ඡ විධියට ඝාතනය කිරීම ශ ළා දකින්නයි. 
එදා පාකිවීතානශේ දීප ප්රියන්ත කුමාජව ඝාතනය  ළාම මම තමයි 
ශමතින point of Order එ ෂ  අජශුන  ථානාය තුමාට 
කිේශේ, අශ්  ජශට් පුේු යකුට අමානුෂි  විධියට ප ජ දීප 
ඝාතනය  ජ තිශසනවා, ඒ වේසන්ධශයන් ජාකය තාන්ත්රි  
ව ශයන් මිදි ත් ශවන්න ඕනෑ කිය ා. අපි  ථා  ළා, අශ්  
ප්රියන්ත කුමාජ ුින.  ිසියි, ප්රියන්ත කුමාජ ම තාටත් ව ා 
ේශ රච්ඡ විධියට, අමු අමුශේ ඝාතනය  ජ දිේමා, අශ්  
අතුශ ෝජළ හිටපු මන්ත්රීතුමා. ශපාාලීල්ය ස ාශුන ල්ටියදීප මිීත 
මජපු, ශප ලීල්ය ස ාශුන ල්ටියදීප ශේපළ විනා   ජපු, ශප ලීල්ය 
ස ාශුන ල්ටියදීප ජාකය ශේපළ විනා   ජපු ්ති ාවශේ  පළමු 
  ක දිනය තමයි, පසුගිය මියි මාවශේ  9විනි දා. ්ති ාවශේ  පළමු 
වතාවටයි එවිනි ල්දුමමෂ  වුශඩල කිය ා අපි ශේ ු බ වභාශේදීප 
කියන්න ඕනෑ.   ක දිනය, මියි 9විනි දා සවට පත්  ළා.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, ීතතිඥවජයකු  ිටියට 
ඔසතුමාත් දන්නවා, ශපෞේුලි  රජෂ මාශේ අයිතිය රැකීමට 
 වු බත් orders ශදන   ර ්න්න ඕනෑ නිති සව. මිනිශ ෂ  

මජනවා නේ, ඔහු ශේජා ුන්න  වු බත් orders ශදන   ර ්න්න 
ඕනෑ ද  ශප ලිවීපතිතුමා orders ශදන   ර ්න්න ඕනෑ ද  
රජෂ ම  ශ ර ේතුමා orders ශදන   ර ්න්න ඕනෑ ද  ම  
පාශර් ජාකය ශේපළ ගිනි තසනවා නේ, ඒවා වළෂ වන්න  වු බත් 
orders ශදන   ර ්න්න ඕනෑ ද  පුේු ශයකුශඉ ශුයෂ  ගිනිසත් 
 ජනවා නේ, ශප ලීල්ය එය ස ාශුන ්න්නවා නේ, ශප ලිවී 
රජෂ මාව මධයයශේ  නේ ඒ   ජන්ශන්, ශ ෝ ීතතිය  ශමශ ම 
ගිශය ත් ශේ ජටට ශම  ෂ ද ශවන්ශන්  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, එදා අතුශ ෝජළ හිටපු 
මන්ත්රීතුමා ම  පාශර් ඝාතනය  ළා. මන්ත්රීව බන්ශඉ විතජෂ  
ශුව ර 76 ට ගිනි තිබුවා. තවත් ශුව ර  වි ා  වංනයාව ට ගිනි 
තිබුවා. එදා ඒ මන්ත්රීව බ 76ශදනා ශුව රව  හිටියා නේ, 
ශම  ෂ ද ශවන්ශන්  එශ ම නේ අද ශේ ු බ වභාශේ අතුශ ෝජළ 
මන්ත්රීතුමාශඉ අභාවය පිළිසඳ ශ ෝ  ප්ර ා ය පමරෂ  ශන ශවයි, 
එතුමාත් ඇතු කව මන්ත්රීව බ 77ශදශනකු ශවනුශවන් ශ ෝ  ප්ර ා   
ශයෝකනා ශඉන්න ල්ේධ ශවනවා. 

ඒ  තමයි යථාර්ථය. ඒ නිශවවීවලින් අයින් වා නිවා, ඒ 
නිශවවීව  හිටපු පවු ර අයින්  ජුත්ත නිවා ඒ ජීවිත ශේ බරා. 
එශ ම නිත්නේ මන්ත්රීව බ පමරෂ  ශන ශවයි, මන්ත්රීව බන්ශඉ 
පවු ර එෂ  ම එදා ඝාතනය  ජ දමනවා. මම ඒ යි මුලිනුත් ශේ 
වභාශේ කිේශේ,  88, 89  ා ශයන් ල්යයට ද ම එ ෂ  මතෂ   ජ 
දුන්නා කිය ා.  

මම විශ  මශයන්ම ශේ ශව ාශේ කියනවා, අතුශ ෝජළ 
මන්ත්රීතුමාශඉ ඝාතනය පිළිසඳ  රියා ාජශයන් ීතතිය ක්රියාත්ම  
 ජන්න කිය ා. ඒ වාශඉම ජාකය ශේපළ ව  අශනකුත් 
ශපෞේුලි  ශේපළ ගිනි තිය ා විනා   ජපු අයට අශ්  ජශට් 
ීතතිය වාධාජරව ක්රියාත්ම   ජන්න. ඒ වඳ ා ු බ 
 ථානාය තුමාශඉ අවධානය විශ  මශයන්ම ශය මු ශවන්න ඕනෑ. 
ඒ වාශඉම අතිු බ කනාධිපතිතුමාශඉත්, අග්රාමාතයතුමාශඉත්, 
ජකශේ ත් අවධානය අනිවාර්යශයන්ම ශය මු ශවන්න ඕනෑය 
කිය ා මතෂ   ජනවා.  

්තාම අහිංව  විධියට, වාධාජර විධියට ශේ පා නය 

 ජ ා, තමන්ශඉ ප්රකාතන්ත්රවාදීප මතය කනතාවට කිය ා 

කනතාවශඉ ඡන්දය අජශුන කනතාවට ශව වය  ජන්න 

පාර්ලිශේන්තුවට රපු අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ අභාවය 

වේසන්ධශයන් අපශඉ වාති ය වංශේුය පළ  ජනවා. මා 

නිශයෝකනය  ජන කු බරෑු  දිවීත්රිෂ  ශේ , දඹශදණිය 

මිතිවජර ශ  ට්ඨාවශේ   කනතාවශඉ, ශක න්වීටන් ප්රනාන්දු 

මිතිතුමා ඇතු ක අශ්  දිවීත්රිෂ  ශේ  පාර්ලිශේන්තු  ඩල ායම ව  

ශේ පා න අධි ාරිශේ  ල්යදෙශදනාශඉ වාති ය වංශේුය 

අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ පවුශ ර අයටත්, ඒ පවුශ ර ඥාතීන්ටත්, 

ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  කනතාවටත් ශේ අවවීථාශේදීප ප්ර ා  

 ජමින් එතුමාට නිවන් සුව අත්ශේවායි කියා ප්රාර්ථනා  ජමින් 

මශඉ වචන වීව රපය අවවන්  ජනවා. 

 

[අ.භා. 3.00] 
 

ගුණ ගුරතිලක රාජ්ප්ෂ  මතවා 
(ைொண்புைிகு குணதிலக ரொஜபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, මීට  රියටම මාවය ට ් ත, 

එනේ පසුගිය මියි 9වන දා ශේ ජටම   ක වකලියෂ   ජපු දිනයෂ . 

එදා ඳශේ ව බශේ ්ඳ ාම අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාත්, මාත් හිටිශේ  

එ ට. මාදිශව  මශඉ නිවව ්දිරිපිට නිවශව  තමයි එතුමා 

්න්ශන්. ඒ නිවා ඳශේ  වව එතුමාත්, මාත්  ේසශවනවා.  

එතුමාශඉ නිවවට ගියාම මම දකින දර් නයෂ  තිශසනවා.   ඒ 

මන්ත්රීතුමා ඳශේම දවශව  ජාක ාරි අජඹන්ශන් බුදුන් විඳ ා. ඒ  

මම දිෂ  ා. ඒ වාශඉම  වවටත් මම වම ජ ශව ාවට එතුමාශඉ 

625 626 



පාර්ලිශේන්තුව 

නිවවට යනවා. එතශ  ටත් මම දකිනවා, එතුමා නින්දට යන්න 

ශපජ බුදුන් වඳිනවා. එතුමා රුම අද න, ශ  ඳ ශසෞේධයකු 

 ිටියට  ටයුතු  ළ ශ ශනෂ . ශේ අවු බදු ශද    ා ය තුළ මා 

එතුමාත් වමඟ ශ  ච්චජ ළං ශව ා හිටියාද කිේශව ත්, කනාධිපති 

නි  නිවශව  රැවීමමෂ  තිබුරත්, අජලියු  මන්දිජශේ  රැවීමමෂ  

තිබුරත්, ශ  ළඹ ශවන යේ රැවමීමෂ  තිබුරත් අපි ශදන්නා එ  

වා නශේ  යන්ශන්. ඒ නිවා එතුමාත් මාත් අතජ ශේ ශ ටි  ා ය 

තුළ ශ  කු වමීප වේසන්ධතාවෂ  තිබුරා. මට මත යි, ඒ ල්ේධිය 

දා  රියටම දව ර 12.00ට විතජ අන්තිමට එතුමා   ථා  ශළ  අශ්  

හිටපු පවීවන කනාධිපති මහින්ද ජාකපෂ ම මිතිතුමා වමඟ. ඒ 

එතුමා අුමිති රයජය දජන අවවීථාශේයි. එතුමා අන්තිමට මහින්ද 

ජාකපෂ ම මිතිතුමාට  ථා  ජ ා වමුුත්තා. ඊට පවීශව  එතුමායි, 

මායි, ශප ශළ න්න බශේ ල්රිපා  ුම ත් හිටපු ජාකය ඇමතිතුමායි 

-අපි තුන්ශදනාම- ුම ත් මිතිතුමාශඉ වා නශයන් 

පාර්ලිශේන්තුව අව  තිශසන එතුමාශඉ නිවව ස ා පිටත් වුරා. 

එදා අපි තුන්ශදනා ඇතු ක ඒ රජෂ ම  නි ධාරින් දව ර ර ාජය 

ුත්ශත් ල්රිපා  ුම ත් හිටපු ජාකය ඇමතිතුමාශඉ නිවල්න්. අපි 

12.00ට විතජ එතිනට යනශ  ටත් ජශට් කිල්ම   ස යෂ  ුින 

අපට රජංචි වුශඩලත් නි ි,  අපට ශ  ශ න්වත් ඇහුශඩලත් 

නි ි. එදා අපි දව ර ර ාජය අජුත්තාට පවීශව  මත   ිටියට 

දව ර 1.30ට විතජ එතුමා කිේවා, මට දින් ශප ශළ න්න බශේ 

යන්න ඕනෑ, මළ ශුව ර කිහිපය ට යන්න තිශසනවා. ඒ නිවා 

මම ශප ශළ න්න බශේ යනවා කිය ා. මම කිේවා, 

ශප ශළ න්න බේ යන්න එපා  කිය ා. මම දන්ශන් නි ි ශමශ ම 

ල්ේධියෂ  ශවයි කිය ා. මම එශ ම එපා කිේශේ,   ය මාජට විතජ 

අජලියු  මන්දිජශේ දීප    මුශවමු කිය ා නාම ර ජාකපෂ ම හිටපු 

්රී ා ඇමතිතුමා අපට කියපු නිවා. ඒ නිවා මම කිේවා, ඔසතුමා 

දින් යන්න එපා, ශ ට ඳශේ ශප ශළ න්න බශේ යන්න. රැවීමමට 

්න්න ඕනෑ නිවා මාත් ශ ට ඳශේ තමයි නුවජ යන්ශන් කිය ා.    

"නි ි, ඔසතුමා රැවීමමට යන්න, ශම නවාද වුශඩල කිය ා 

ඔසතුමා මට විවීතශර් කියන්න, මම ශප ශළ න්න බවට ගිහි ර ා, 

රෑ 9.00ට විතජ ඔසතුමාට  ථා  ජන්නේඑ  කිය ා එතුමා කිේවා. 

එතුමා මළ ශුදජ  යන්න ඕනෑ කිය ා තමයි ගිශේ . අපි 

හීශනකින්වත් ඒ ශව ාශේ හිතුවාද ඒ ශව ාශේ  එතුමා ඒ යන්ශන් 

අවවන් ුමන් කිය ා  නි ි. එතුමා දව ර එ  මාජට විතජ 

එතුමාශඉ වමීපතයා එෂ   ශප ශළ න්න බව ස ා යන්න පිටත් 

වුරා. මා මාදිශව  නිවශව  නතජ වුරා. මා නතජ වුශඩල  වව 

 ය මාශර්  රැවීමමට යන්න.   මා මාදිශව  නිවවට ඇවි ර ා 

ශප ේ ෂ   ාන්ල් වුරාට පවීශව  මට නින්ද ගියා. මශඉ ශනෝනා 

මට  ථා  ජ ා කිේවා,  අන්න, ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමාට  ජදජයෂ  ශව ා කිය ා රූපවාහිනිශේ  ප්රවෘත්තියෂ  

පළ වනවා  කිය ා. මම ව ාම එතුමාශඉ රියිදු බට වාශඉම 

රජෂ ම  නි ධාරින්ට  ථා  ළා. ශ ශව  ශ ෝ ඔවුන්  වමඟ  මට 

 ථා  ජන්න අවවීථාව නිති වුරා. නමුත්,  වව  තජ  විතජ 

වනශ  ට මට දිනුන්න  ිබුරා, එතුමා අවවන් ුමන් ගිහි ර ා 

කිය ා.  ිසියි, අශ්  ජීවිත  ා ය පුජාම ශේ වාශඉ වා ල් , 

අධම, පාපතජ, ේශ රච්ඡ මජරයෂ  පිළිසඳව අපි අ  ාත්  නි ි,  

දි  ාත් නි ි. පාකිවීතානශේ  හිටපු ්ංජිශන් බවජශයකු වා 

ප්රියන්ත කියන ශ නා මජනශ  ට අපි  ං ා ශේ ්ඳශුන 

ශ  ච්චජ දුෂ  වුරාද  අශ්  ජශට් මිනිවීසු එශ ම නි ි කිය ා 

තමයි අපි හිතාශුන හිටිශේ  . නමුත් ඊටත් එ ා ගිය ශේ පාපතජයන් 

ශසෝධි වත්වශයෂ  වාශඉ හිටපු ශේ අහිංව  මනුමයයා ම  මඟදීප 

මජා දිේමා . ඒ මජා දමපු දර් න ඇතුළත් මඩි ශයෝ පටය මට නේ 

ස න්න සි ි. ඒ නිවා මම ඒ මඩි ශයෝ පටය සිදෙශේ නි ි. ඒ 

මඩිශයෝ පටය ස පු අය එම ල්දුමම වුශඩල ශමශ මයි කිය ා 

කිේවා. නමුත් මට ඒ මඩි ශයෝ පටය ස න්න සි ි. එතින ල්දු වුණු 

ල්ේධිය ස න්න. ශවශළඳ රයතනය  ් ළ ම ශ ර හිටපු එතුමා 

ප ළට ශුනි ර ා මජා දම ා  ල් බජ ම  පාජට  දම ා තිබුරා. 

ම  පාශර් නි බවත්  ජ දා ා තිබුණු ශේ මළ ල් බජ මා හිතන්ශන් 

 රියටම පිය අටෂ  පමර ඒ ම ා මාර්ුශේ  තිබි ා තිශසනවා. 

අශ්  ජකයෂ  තිශසන, අශ්  රජෂ මාවට ශප ලීල්ය ්න්න  ා ය  

අශ්  ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාට ශමශ ම ශදයෂ  

වුශඩල ඇයි කිය ා  අපට හිතා ුන්න සි ි. වම ජ මන්ත්රීව බ 

කිේවා වා ශඉ එතින හිටපු පාපතජයන් එතුමාශඉ මළ ල් බජ ටත් 

ශ ළ ු  ා යන්න කිය ා නිශයෝු  ජ ා තිශසනවා. 

ශප ලීල්යටවත්,  මුදාවටවත් එතුමාශඉ ඒ ල් බජ ළඟට කිට්ුව 

ශවන්න දුන්ශන්ත් නි ි. පිය අටෂ  විතජ ුත වුරාට පවීශව  

තමයි ඒ මළ ල් බජ වතුපිටිව  ශජෝ  ට  ශුන යන්නත් පු කවන් 

වුශඩල. ඔන්න,  ං ාශේ අහිංව  පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවජයාට 

ශවච්ච ශේ  ශේවාශේ  පිුවපව ්න්ශන්  වුද කියන එ  පිළිසඳව 

මම රපසු කියන්න අව ය නි ි. අද ඳශේ ්ඳ ා 

පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීව බ, ඇමතිව බ ශස ශ ෝ ශදශනෂ  කිේවා  

ශේ පිුවපව   වුද හිටිශේ  කිය ා. 

එතුමාශඉ අශත් මුදු තුනෂ  තිබුරා. මා ඒ  ශ  ඳටම දන්නවා. 

ඒ මුදු තුනත් ශේ පාපතජයන් විල්න් ු වාශුන ගිහි ර ා. ඔන්න, 

අජුළ  බවන්ශඉ මංශ   ර  ෑමත් ශේ ල්ේධිය තුළින් මතු 

වුරා. ඒ නිවා මම කියනවා, එතුමාට  වාධාජරයෂ    ජන්න 

කිය ා. එතුමාශඉ නඩුව අ න්ශන් අත්තනු ර  ඳවාවිශේ . 

අත්තනු ර  ඳවාවිශේ  නඩු අ න මශ වීත්රාත්තුමිය ුින නේ 

අපට වෑහීම ට පත් ශවන්න සි ි. මූලි  පරීෂ මරවත්  රි ිටි 

ශ රි ා නි ි කිය ා අපට රජංචියි. ශප ලීල්යටත් ශ  ඳටම 

ශදෝමාශජෝපරය  ජනවා කිය ා අපට රජංචියි. ඒ නිවා අපි 

ශදයියන්ශඉ නාමශයන් අතිු බ කනාධිපතිතුමාශුන් ් ර ා 

ල්ටිනවා, ශේ මන්ත්රීතුමාට වාධාජරය ්මීට  ජන්න නේ ඒ 

පරීෂ මර ව  නඩු  ටයුතු  ඩිනේ  ළ යුතුයි කිය ා. ඒ වාශඉම 

නඩු විභාුය වඳ ා විශ  ම ත්රිපුේු  ම ාධි ජර විනි ීචය 

වභාවෂ  පත්  ජන ශ ව අග්රවිනි ීචය ාජතුමාශුන් ් ර ා 

ල්ටින ශමන් ීතතිපතිතුමාට දන්වන ශ ව  ු බ 

 ථානාය තුමාශුන් අපි ් ර ා ල්ටිනවා. ශමවිනි ශේ ්දිරියටත් 

ශවන්න සි ි.  

පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීව බ ශදසීය විල්පවීශදශනෂ  ්න්නවා. 

ඒ ශදසීය විල්පවීශදනා ශවනුශවන් ීතතිය ක්රියාත්ම   ජන්න සිරි 

වුශර ත්,  ීතතිශේ  ශදවඟන ශේ ර ාජයට ශ ශළවන්න පටන් 

ුත්ශත ත් පෂ ම-විපෂ ම ශේදයකින් ශත ජව අපි ල්යදෙශදනාටම 

ශදවියන්ශඉ පිහිටයි. මම මීට ව ා එතුමා ුින  ථා  ජන්න 

ස ාශප ශජ ත්තු වන්ශන් නි ි. නමුත් ශසෞේධශයකු  ිටියට මම 

ශමශ ම කියනවා: 

"රූපං ජීජති මච්චානං නාම ශු ත්තං න ජීජතිඑ  

රූපය දිජාපත් වුරත්, නාමය වදා  රහිම පවතිනවා. 

ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ  කනතාවශඉ ල්ත් වතන්ව  

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ කියන නාමයත් වදා ාලි ව පවතිනවා. ඒ 

වාශඉම ශ්රී  ං ා පාර්ලිශේන්තුශේ අශ්  මන්ත්රීව බන් 

ල්යදෙශදනාශඉම  දවත් තුළත්, ශේ මු ක ජට තුළත් අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ කියන නාමය  ිම දාම පවතින සව අපට වි ීවාවයි. 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා ්තාම අහිංව  මන්ත්රීවජශයෂ . 

අශ්  ු බ මන්ත්රීවජශයෂ  කිේවා වාශඉ අපි  එතුමාට ්ෂ මනින් 

නිවන් දකින්න  ිශේවා කියා ප්රාර්ථනා  ජන්ශන් නි ි. ශම  ද, 

එතුමා අපට ශ  ඳ මිත්රශයෂ . එතුමා එතුමාශඉ වීවාමි දියණියට 

ශ  ඳ වීවාමිපු බමශයෂ . එතුමාශඉ පුතාට ශ  ඳ තාත්තා 

ශ ශනෂ .  ඒ නිවා ශේ වංවාජශේ  මතු ඳපදින රත්මය දීප ඒ 

රදජණීය බිරිඳට එතුමා රදජණීය වීවාමිපු බමශයෂ  ශව ා, ඒ 

පුතාට රදජණීය පිශයකු ශව ා ්පශේවා කියා අපි ප්රාර්ථනා 

 ජනවා. ඒ වාශඉම අශ්  වශ ෝදජ මන්ත්රීව බ, හිතවතුන් 

627 628 

[ු බ වනරති   ජාකපෂ ම ම තා] 
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ල්යදෙශදනාට  හිතවශතකු  ිටියට ්පදි ා අවවානශේ  ප්රාර්ථනා 

 ජන ඳතුේ වා ශසෝධියකින් එතුමාට අමා ම  නිර්වාර වේපත්තිය 

ඒ ාන්තශයන්ම  ිශේවා!  

 ාරිවීපත්තුව ප්රමුන ම නුවජ දිවතී්රිෂ  කනතාවශඉ ශ ෝ ය ඒ 

රදජණීය බිරිඳ, පුතණුවන් ඇතු ක පවුශ ර ඥාතීන් ශවත පුද 

 ජමින් මා නි ඬ ශවනවා.  

ශස ශ  ම වීතුතියි. 
 

[අ.භා. 3.10] 

 

ගුණ මධුර විවානවප මතවා 
(ைொண்புைிகு ைதுர ெிதொனரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ  

අවජර කනතාව නිශයෝකනය  ජමින් ශේ ඳත්තරීතජ 

පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝකනය  ජපු අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමාශඉත්,  එතුමාශඉ රජෂ ම  නි ධාරි වනරවර්ධන 

මිතිතුමාශඉත් අභාවය පිළිසඳ විශ  මශයන්ම අතුශ ෝජළ 

මිතිනිය ප්රධාන ඒ පවුශ ර ල්යදෙශදනාටත්,  වනරවර්ධන 

මිතිතුමාශඉ පවුශ ර ල්යදෙශදනාටත් මශඉ ශ ෝ යත්, ශ  ළඹ 

දිවීත්රිෂ  කනතාවශඉ ශ ෝ ය ප්ර ා   ජනවා.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, මියි 09ශවනි දා ශවච්ච ශේ 
ල්ේධි දාමය තුළ දීප අපි අවධානයට ශය මු  ළ යුතු  ාජරා 
කිහිපයෂ  තිශසනවා.  මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, ඔසතුමාත් 
ීතතිඥවජයකු විධියට දන්නවා, අපි පසුගිය දවවීව   ථා  ජපු ඒ 
 ාජරා ුින. අද    ික යන් කිහිප ශදශනෂ  ශේ ුින  ථා 
 ළා. ශේ නඩු විභාුශේ  වි   ටයුතු විශ  ම ත්රිපුේු  
ම ාධි ජර විනි ීචය වභාවෂ   ජ ා ල්දු කිරීම වඳ ා 
විනි ීචය ාජව බන් පත්  ජන්න කිය ා අුවිනිසු බතුමාශුන්, ඒ 
වාශඉම ීතතිපතිතුමාශුන් ් ර ා ල්ටින්න කියන ් රලීම ශේ ු බ 
වභාවටත්, ු බ  ථානාය තුමාටත් ්දිරිපත්  ජන්න අපි 
ස ාශප ශජ ත්තු ශවනවා. මම හිතන  ිටියට එය ව ාම  ළ යුතු 
ශදයෂ .  

ඒ එෂ  ම අශ්  රජෂ ම  අං  ුින වුරත් ්තාම 
 නුාුවශවන් ශේ  ාජරය කියන්න ශවනවා. ශම  ද, මට  දින් 
ශප ඩි ශව ාව ට  ලින් තමයි ශේ ශත ජතුජ  ිබුශඩල. එතුමා 
විනාඩි ුරනාවෂ  - විනාඩි 30  විතජ  ා යෂ -  රජෂ ම  
අං ව ට  ථා  ජ ා එතුමාශඉ ජීවිතය ශේජා ුන්න කිය  
දිනුවත්   ජ තිශසනවා. නමුත් අශ්  ජකයට ඒ   ජ ුන්න සිරි 
වුරා. ඒ ුින ඇත්තටම අපි  නුාුව ශවනවා.  අපි ශප දු 
ම කනතාවශඉ රජෂ මාව ශවනුශවන්  ටයුතු   ජන්ශන් 
ශ  ශ  මද අශ්  මන්ත්රීතුමාශඉ ජීවිතයත් ශේජා ුන්න සිරි 
තිනට අපි පත් ශව ා තිශසනවා නේ. ඒ  ශ  කු  නුාුවවෂ . 
්තින් ශමන්න ශේ  ාජරා පිළිසඳවත් අපි ්දිරි පරීෂ මරව දීප 
අවධානය ශය මු  ළ යුතුයි.   එතුමා ඒ ශු  නිගි රශ ර ්න්න 
ශව ාශේ ඒ ශු  නිගිලි හිමි  බ පවා ශ  කු ව ශයෝුයෂ  දීප ා 
තිශසනවා, ඒ අජුළ  බවන්ට,  ිජලි  බවන්ට, ඒ මිීතම බවන්ට 
ඒ ශු  නිගි ර ට ඇතු ක ශවන්න ශන දීප ශ  ශ  ම  රි 
මන්ත්රීතුමාශඉ ජීවිතය ශේජා ුන්න. ්තින් මම හිතන්ශන් අපට 
ශු  ෂ  ශේව ර   ජන්න තිශසනවා.  පසුගිය දා එතුමා වේසන්ධ 
ඒ නඩු  ටයුතු අවවීථාව දීප මම අත්තනු ර  අධි ජරයට ගියා. 
ඒ ශව ාශේ මම දිෂ  ා, ශේ වන විට ීතතිශේ  රධිපතය සජපතළ 
විධියට   ා විටිච්ච තත්ත්වයෂ  තිශසන සව.  ඒ   නුාුවශවන් 
වුරත් කියන්න ල්ේධ ශවනවා.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, මම ශේ  ථා  ජන්ශන් 
පාර්ලිශේන්තුශේ ්න්න මන්ත්රීව බ 225ශදනා ුින විතජෂ  
ශන ශවයි, ශප දු ම කනතාව ශවනුශවන්. ඇත්තටම ශේ ල්ේධිශේ  

මූ ාජේභය ශදව අපි ස මු. පසුගිය දා කනාධිපතිතුමාශඉ නිවවට 
ප ජ ශදන්න පිමිණි ඒ  ිජලි  බවන් අධි ජරයට ්දිරිපත් 
 ජ ා අධි ජරශයන් ඇප  සාශුන එළියට යනශ  ට ඔවුන්ට 
ම රමා ා දා ා, අත්පුඩි ු  ා, ල්ප විළඳ ුත්ත ීතතිඥව බ පිරිවෂ  
්න්නවා. ඔවුන් ශේ ට වු කියන්න ඕනෑ. වමවීත ීතතිඥව බ 
ුින ශ ෝ ීතතිඥ වංුමය ුින ශන ශවයි මම ශේ කියන්ශන්. යේ 
ීතතිඥ  ඩල ායමෂ  ඒ  ිජලි  බවන්ට පූර්ර ඳත්ශත්කනයෂ  
දුන්නා. ඒ ඳත්ශත්කනශයන් පිබිදිච්ච, ඳේදාමයට පත් ශවච්ච 
 ිජලි  බවන් ීතතිය අතට අජශුන ම ා ද බණු විනා යෂ  ශේ 
වන විට ශේ ජටට  ජ ා තිශසනවා. මම හිතන්ශන් විුරනයෂ  
 ශළ ත් අපට ස ාුන්න පු කවන් ශවයි, ශේ නිවා ශ  යිතජේ 
විනා යෂ  අශ්  ජටට ල්දුශව ාද කිය ා.  

අද වංචාජ  ෂ ශම ත්රය නිවති ා. ජශට් වාමානය වි   ටයුතු 
නිවති ා. ශමවිනි ම ා විනා යෂ  ශේ ජටට අත්  ජන්න ජශට් 
ීතතිය  අතට අජශුන ක්රියා  ජපු යේ යේ  ඩල ායේ, නි ධාරින් 
අඩු විඩි ව ශයන්  දාය  වුරාය කියන එ  මම වුකීශමන් 
ප්ර ා   ජනවා, මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි.    

පසුගිය දා පාකිවීතානශේ දීප මූ ධර්මවාදීපන් විල්න් ඝාතනය 
 ජපු ප්රියන්ත ම ත්මා ුින ම ා  නුාුවවෂ  ශේ ජශට් කනතාව 
අතජ ඇති වුරා.  ිසියි, එම පිරිව එදා ඒ ශ  කශේ කිුව ර  ුග ක 
කිය ායි මම නේ හිතන්ශන්. ශම  ද, අතුශ ෝජළ මිතිතුමා මිය 
ගියාට පවීශව  ඒ මජරය ුින ශේ ජශට් සහුතජයෂ  පිරිවී මුනිවත 
රැකීමත් එෂ   අපට දින් ශේ ජශට් ඇතිශව ා තිශසන වි ෘතිය 
ුින ම ා පුදුම  නුාුවවෂ  ඇති ශවනවා.  බුදුන් ශතවජෂ  විඩිය 
ශේ ජශට්, ධර්මානුකූ ව ම ා පිරිවෂ  ජීවත් ශවන ශේ ජශට් ශේ 
වාශඉ ේශ රච්ඡ ඝාතන ශවනශ  ට ඒවා ශ  ඳයි කියන, ඒවා ුින 
හිත ා කයපින් ශස න පිරිවෂ  ල්ටින සව අද වමාක මාධයවලින් 
අපි දකිනවා. මා හිතන විධියට වි ා  වජදෂ  ශේ වමාකශේ  දිශනන් 
දින මතු ශවමින් පවතිනවා. පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීව බ විධියටත්, 
ජ ශට් ීතති  ා ප්රතිපත්ති  දන අය විධියටත් ශමන්න ශේ   බණු 
ුින අපි දිඩි වි කි ර ෂ  දෂ වන්න ඕනෑ, මූ ාවනාරූඪ ු බ 
මන්ත්රීතුමනි. විශ  මශයන්ම අපි ශේ වේසන්ධශයන් ්දිරිශේ දීප 
 ාජ  වභාව දීපත්  ථා  ජන්න ඕනෑ. අපි ශේ වේසන්ධශයන් 
මීට ව ා වක්රියව මිදි ත් ශවන්න ඕනෑ. එශ ම ශන වුශර ත් 
අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා වාශඉ තව අශ්  මන්ත්රීව බන්ටත්, ඒ 
වාශඉම ශේ ජශට් අහිංව  ශප දු ම ත් කනතාවටත් ජීවත් ශවන්න 
පු කවන් තත්ත්වයෂ  ්දිරිශේ දීප ඳදා ශවන්ශන් නි ි.  

මියි 22විනි දා අත්තනු ර  මශ වීත්රාත් අධි ජරය තුළදීප 

ශමහි ද බණුම තත්ත්වය මම දිෂ  ා. මම පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවජශයකු ශ වත්, වෘත්තීශයන් ීතතිඥවජශයකු විධියටත් ඒ 

ශව ාශේ එම අධි ජරයට ගියා. අපි දන්නවා, ශමවිනි 

අවවීථාව දීප වාමානය මනුමය ඝාතන ුින ඳුත් 

මශ වීත්රාත්වජශයෂ  ශප ලීල්ශේ  විමර් නව ට ව ායදීපම 

අතයව ය  ාජරාවෂ  සව. නමුත්, එම අධි ජරශේ දීප ්තාම 

අවාවනාවන්ත තත්ත්වයෂ  මම දිෂ  ා. අත්තනු ර  

අධි ජරශේ  මශ වීත්රාත්තුමියශඉ නම මම ශේ ශව ාශේ වඳ න් 

 ජන්ශන් නි ි. එතුමිය විවෘත අධි ජරශේ දීප ශේ 

වේසන්ධශයන් විමර් නය  ජන ශප ලිවී නි ධාරින් දිඩි 

අප සුතාව ට පත්  ජන ර ාජයටයි  ිල් බශඩල. ඒ වාශඉම, 

අපජාධ පරීෂ මර ශදපාර්තශේන්තුශේ නි ධාරින් දිඩි 

අප සුතාවට පත්  ජන ර ාජයටයි  ිල් බශඩල. විශ  මශයන්ම 

පරීෂ මරව ට ව ාය ශදනවා ශවනුවට  ශන ුිළශපන ප්ර ා  

 ජමින් තමයි එතුමිය  ිල් බශඩල. විශ  මශයන්ම එම නඩුවට 

අදාළ විදුත්  ාජරා ඒ විමර් න නි ධාරින්ශුන් ුිීතම 

ශවනුවට, ඒවාට අකු ර ශ ළන සවෂ  තමයි මම දිෂ ශෂ . මම 

විතජෂ  ශන ශවයි, විවෘත අධි ජරශේ  හිටපු ීතතිඥව බන් ව  ඒ 

අධි ජරයට පිමිණි ශස ශ ෝ පිරිවී ඒ ුින විමතිශයන් ස ාශුන 

හිටියා. මු ක ශ ෝ යම  ිළඹීමට පත්  ජපු පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවජශයකුශඉ ඝාතනය ඇතු ක පුේු  ඝාතන 3ෂ  වේසන්ධ ඒ 
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පාර්ලිශේන්තුව 

අධි ජර  ටයුත්ශත්දීප ඳුත් මශ වීත්රාත්තුමිය ශඉ  ිල්රීම ්තාම 

 නුාුවදාය යි. ඒ වාශඉම, වා ල්  මනුමය ඝාතනයෂ  ල්දු වා 

ප්රශේ ශේ  වාෂ ෂි  බවන් අධි ජරයට කියා ල්ටියා, විවෘත 

අධි ජරශේ  ඒ අයට වාෂ ෂි ශදන්න සි ි කිය ා. ඔවුන්  ඬා 

වි පුරා, මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි. ශම  ද, 

වාෂ ෂි  බවන් ශදශදශනෂ  කිේවා, ඔවුන්ශඉ ජිවිතව ට අනතුජෂ  

තිශසනවා කිය ා. ඔවුන් අධි ජරය ඇතුළට යන්න සි ි කිය ා 

 ඬා වි පුරා.  

ඒ මිනිසුන්ශඉ අයිතිවාල් ේ ශවනුශවන්, වාෂ ෂි  බවන්ශඉ 

අයිතිවාල් ේ ශවනුශවන් ශපීත ල්ටි ීතතිඥව බ ඒ ුින ු බ 

මශ වීත්රාත්තුමියට   බණු ්දිරිපත්  ළාම, එතුමිය අධි ජරයට 

ශන ුිළශපන ප්ර ා   ජමින් අවඥාව ුතව ඒවා සි ිජ  ළා. 

ඒ මජර පරීෂ මරශේ දීප වාෂ ෂි  බවන්ට තිශසන ජීවිත අවදානම 

ුින ශන ත ා විවෘත අධි ජරශේ  නඩුව  ි ශඳේවා පමරෂ  

ශන ශවයි, වාෂ ෂි  බවන්ශුන් වතය අනාවජරය  ජුන්නවා 

ශවනුවට ඒ අයට යේ යේ ස පෑේ  ජමින් වාෂ ෂි වි ෘති කිරීමට 

ඳත්වා   ළා. ඒ ශව ාශේ අධි ජරශේ  හිටපු ශ නකු  ිටියට, 

ඒ ල්දුමම ඇල්න් දුුව වාෂ ෂි ාජයකු  ිටියට මම වුකීශමන් ශේ 

ප්ර ා ය  ජන්ශන්. මම ීතතිඥවජයකු  විධියට යුෂ තිය පල්ඳ න 

 ාර්යශේ  නියිශළන අධි ජරශේ  නි ධාරින් ුින ශමශ ම  ථා 

 ජන්න ස ාශප ශජ ත්තුවෂ  තිබුශඩල නි ි. අවු බදු 23ෂ  මම 

ීතතිඥ වෘත්තිශේ  ශයදීප ල්ටියා. මශඉ ජීවිතශේ  පළමුවිනි වතාවට 

තමයි ඒ වාශඉ මනුමය ඝාතනයෂ  වේසන්ධ අධි ජර 

 ටයුත්ත දීප අධි ජර නි ධාරිශයෂ  ඒ විධියට  ිල්ශජනවා 

දිෂ ශෂ .  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, අධි ජරයට මශඉ ්තාම 

් ළ ු බත්වයෂ  තිශසනවා. ඒ වාශඉම අධි ජර 

විනිසු බව බන්ට මශඉ ් ළ ු බත්වයෂ  තිශසනවා. මම ු බ 

අධි ජරය ශ ෝ යුෂ තිය පල්ඳ න නි ධාරින් -ු බ 

විනි ීචය ාජතුමන් ා- අුතියට ශ ෝ අප සුතාව ට පත්වන 

ශදයෂ  කියන්න කිල්ශව ත්ම ස ාශප ශජ ත්තුවෂ  නි ි. නමුත් 

මම ශේ ශේව ර ප්ර ා   ජන්ශන් මශඉ ඇල්න් දුුව වාෂ ෂි 

විධියටත්, ජශට් ීතති  දන තින නිශයෝකනය  ළ 

මන්ත්රීවජශයකුශඉ ඝාතනය වේසන්ධශයන් ඒ අධි ජර 

නි ධාරින්ශඉ  ිල්රීම ුින ශේ ඳත්තරීතජ වභාව දිනුවත් 

 ජන්නත්, ඒ වාශඉම, ශේ නඩු විභාුය ්දිරිශේ දීපවත් මීට ව ා 

වාධාජරව පවත්වාශුන යෑමට අව ය ඒ වාෂ ෂි විමර් නය 

කිරීමට ව  ඒ විමර් න නි ධාරින්ශඉ විමර් න වට න් නිවිරැදිව 

්දිරිපත්  ජන්න පු කවන් පරිවජය  දාුන්නයි මම ශේ   බණු 

ශේ ඳත්තජ වභාවට ්දිරිපත්  ජන්ශන්.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, නිට්ටුවව ශප ලීල්ශේ  

වීථානාධිපතිවජයා මජර පරීෂ මරයට අදාළ වාෂ ෂිව ට 

 ි ශඳේවා. ඔහු වාෂ ෂි කූඩුවට නිඟ ා ඒ අවවීථාශේදීප ඇති වා 

ල්ේධිය පිළිසඳව   බණු ප්ර ා   ජන්න  දන ශ  ට ු බ 

විනි ීචය ාජතුමිය ඒ ශප ලිවී නි ධාරියා ශදවට  ිරී කිේවා,  

තමුන් ශමතින කුණු ශ ෝදන්න එශ ම  ෑවීති ශවන්න එපා 

කිය ා. නිට්ටුවව ශප ලිවී වීථානාධිපතිවජයාට කියනවා,  තමුන් 

ශමතින කුණු ශ ෝදන්න එශ ම  ෑවීති ශවන්න එපා කිය ා. ඒ 

තමයි මජර පරීෂ මරයට අදාළ වාෂ ෂි ශදන්න වාෂ ෂි කූඩුවට 

නිුපු ශප ලිවී වීථානාධිපතිවජයාට  ජපු ප්ර ා ය. ඒ  විවෘත 

අධි ජරශේ දීප ශස ශ  ම තර්කනාත්ම ව, ්තාම 

අප ාවාත්ම වයි කිේශේ. එතුමිය ඒ ප්ර ා ය  ශළ , මශ වීත්රාත් 

රයජය ට ශන ුිළශපන ර ාජයටයි. ඒ ශප ලිවී 

වීථානාධිපතිවජයාට අන්තිශේදීප ඔහු ප්ර ා   ජන්න 

ස ාශප ශජ ත්තු ශවච්ච   බණු කියා ුන්න සිරි වුරා. මම පසුව 

එතිනට පිමිණි ශප ලිවී පරීෂ ම ව බන්ශුන් වාශඉම ශප ලිවී 

නි ධාරින්ශුන්   බණු විමසීමෂ   ළා. මට පළමුවිනි අවවීථා 

ශද , තුශන්දීප ඒ නඩු  ටයුතුව ට ව භාගි ශවන්න  ේස වුශඩල 

නි ි. මු ර අවවීථාශේ ල්ටම එතුමිය  ිල්රි ා තිශසන්ශන් ශේ 

විධියටයි කිය ා ඒ ල්යදෙශදනාම කිේවා. ඒ වාශඉම ශප ලිව ී

නි ධාරින්ශඉ වට න් ශප ත්ව  ඒවා වට න්  ජ ා තිශසනවා. 

ශප ලිවීපතිතුමාට ඒ ුින දිනුේ දීප ා තිශසනවා. ඒ වාශඉම 

්දිරිශේ දීප අපි අධි ජර ශව වා ශ  මිමන් වභාවත්, 

අග්රවිනි ීචය ාජතුමාත්, ු බ  ථානාය තුමාත් ශේ 

වේසන්ධශයන් දිනුවත්  ජ ා ඒ ශවනුශවන් අව ය මිදි ත් මම 

 ජන්නය කියා ් ර ා ල්ටිනවා.  ඒ, අශ්  වභාව නිශයෝකනය  ළ 

මන්ත්රීවජශයකුශඉ ඝාතනය ුින ව  ා ශන ශවයි. ශප දු ම ත් 

කනතාවම ුින හිත ායි අපි ඒ ් රලීම  ජන්ශන්. ශම  ද, 

මන්ත්රීවජයාට ශවච්ච ඒ අවාධාජරය ුින අපට ශේ වභාශේදීප 

ශ ෝ කියන්න පු කවන්. නමුත් වාමානය මිනිශ කුට එවිනි ශදයෂ  

වුශර ත් ඒ  කියන්න තිනෂ  නි ි. ඒ මිනිවීසු ඒ තජමට 

අවජරයි.  ඒ නිවා යුෂ තිය පල්ඳලීශේ ක්රියාවලිය තුළ ශ  තින  

ශ ෝ විරැේදෂ  තිශසනවා නේ ඒ  නිවිරැදි කිරීම අශ්  යුතු මෂ  

ව  වුකීමෂ .  

ඒ වාශඉම වාෂ ෂි  බවන් ශවනුශවන් ශපීත ල්ටි ීතතිඥව බ 

තම ශව වාදාය යන්ට ඇති ජීවිත තර්කන ුින එදින අධි ජරයට 

දිනුේ දුන්නාම, වාෂ ෂි  බවන් රජෂ මා කිරීම වේසන්ධශයන් 

වන පනශත් 31වන වුන්තිය අනුව  ුගනා ුිීතශේ ශපශජට්ුවශේ 

වාෂ ෂි  බවන්ශඉ වාෂ ෂි විදුත් ක්රමයට අ න්න කිය ා 

් රලීමෂ   ළා.  ිසියි, එතුමිය ඒ ත් ප්රතිෂ ශම ප  ළා. 

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, මා දන්නා තජමින්  ං ා 

්ති ාවශේ  ප්රථම වතාවට තමයි  ුගනා ුිීතශේ ශපශජට්ුවවෂ  

තියන්න ජාත්රී 9.00වන ශතෂ  තසා ුත්ශත්. ඒ, මියි 22විනි දා. 

ශප ශළ න්න බශේ ්ඳ ා රපු අතුශ ෝජළ ම ත්මියට, 

එතුමියශඉ පුත්රයාට ව  ඒ අයශඉ ඥාතීන්ට ඳදෑවන 9.00  ල්ට 

ජාත්රී 9.00 ශවන ේ ්තා අනාජෂ ෂිතව අධි ජර භූමිශේ  රැඳී 

ල්ටින්න ල්ේධ වුරා. ඒ ඝාත යින්ශඉ, ඒ  ිජලි  බවන්ශඉ, ඒ 

කුමන්ත්රර  බවන්ශඉ, ඒ ඳේශඝෝම යින්ශඉ ුශේ තමයි ශේ 

අධි ජරය තිශසන්ශන්. එතශ  ට ්තාම අනාජෂ ෂිත 

තත්ත්වයෂ  තිශසනවා. නමුත්, ඒවා ුිනවත් ව  න්ශන් නිතිව 

ශප ඩි ශප ඩි නඩුත් ඔෂ ශ ෝම ්වජ වුරාට පවීශව  ජාත්රී 9.00ට, -

වාමානයශයන්   කවජ විුවණු ශව ාශේ- තමයි ඒ  ුගනා ුිීතශේ 

ශපශජට්ුවව තිේශේ. ඒශ න් අපට හිශතනවා ඔවුන්ශඉ ජීවිත 

අනතුජට  ෂ කිරීශේ යේකිල් ඳත්වා යෂ  ුත්තාශදෝ කිය ා. 

ශම  ද, එ  පිත්තකින් වාෂ ෂි ාජශයෝ  ඬා විළශපනවා විවෘත 

අධි ජරශේ  වාෂ ෂි ශදන්න සි ි කිය ා. ශප ශළ න්න බශේ 

්ඳන් රපු මිනිවීසු අනාජෂ ෂිතව ්න්නවා. ශේ ල්ේධිය රශ්රිතවම 

එදින විභාුයට ුත් තවත් නඩු කිහිපයෂ  තිබුරා. එ ෂ  

1065/22. ඊළඟට, මීු කිවු  ප්රාශේය ය වභාශේ වභාපතිතුමාශඉ 

 ිේ ජථය ගිනි තිබීම වේසන්ධ නඩුව 1072/22. අත්තනු ර  

ප්රාශේය ය වභා ශු  නිින ර    ා බිද දිමීම වේසන්ධ නඩුව 

1067/22.  ශේ නඩුත් එදින ුත්තා. ජාකය ශේශප ළව ට  ානි 

 ළ පුේු යින්ට ඇප දුන්නා. ඇප දුන්නාට පවීශව  ඒ මිනිවීසු 

එළිශේ දීප  ශස ශ  ම වන්ශතෝමශයන් අතට අත දීප ා, අධි ජර 

භූමිශේ   ිල්ශජන්න ඕනෑ නිති විධියට  ිල්ශජමින්, අධි ජරය ඒ 

ශු  ර න්ශඉ විජදිව ට ශ  කු ඳත්ශත්කනයෂ  ශදන සවෂ  

ශපන්වාවා. ඒශ න් වාෂ ෂි ාජශයෝ තවත් භියට පත් වුරා. ඒ 

වාශඉම අතුශ ෝජළ ම ත්මිය ව  ඒ පුත්රයාශඉ ජීවිතය ුින අපට 

ශ  කු භයෂ  ඇති වුරා. ශම  ද, අධි ජර භූමිය  ශේ විධියට 

 ිල්ශජනවා මම දි  ා නි ි.  

631 632 

[ු බ මරයජ විතානශඉ ම තා] 
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මම ශේ ුින තව  ාජරා කිහිපයෂ  ශේ ු බ වභාවට ්දිරිපත් 

 ජන්න ස ාශප ශජ ත්තු ශවනවා. පළමු නඩු දිනශේ  ල්ටම ඒ 

 ිල්රීම පිළිසඳව, ඒ ල්දු වුණු  ාජරා පිළිසඳව ශප ලිවී නි ධාරින් 

තමන්ශඉ වට න් ශප ත්ව  ඇතුළත් කිරීම අපි ්දිරිශේ දීප 

වි කි ර ට ුන්න ඕනෑ  ාජරයෂ . ඒ වාශඉම ීතතීඥව බ 

අවවීථා කිහිපය දීපම කිේවා එශේ අය දුජ සි ිජ ්ඳන් එන්ශන්, ඒ 

නිවා අශනෂ  නඩු  ටයුතු ්වජ ශවන ේ ්න්ශන් නිතිව පු කවන් 

තජේ ්ෂ මනට ශේ නඩුව ුන්නඑ කියන එ . නමුත් ජටම 

 ි ඹීමට පත්  ළ ශේ මන්ත්රීතුමාශඉ ඝාතනය පිළිසඳ ල්ේධිශේ දීප 

අත්තනු ර  අධි ජරශේ  මශ වීත්රාත්තුමියශඉ ශච්තනාන්විත 

 ිල්රීම පිළිසඳව මට ස වත්  නුාුවවෂ  තිශසනවා. 

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, මම තව විශ  ම  ාජරයෂ  

ශේ ු බ වභාවට ්දිරිපත්  ජනවා. එනේ, ශප ලීල්ය ශමච්චජ 

දිනුේ දීප ා තිබියදීපත්, ශේ වාශඉ අනාජෂ ෂිත සවෂ  තිබියදීපත් ශේ 

නඩුව තවදුජටත් අත්තනු ර  මශ වීත්රාත් අධි ජරශේ  

පවත්වාශුන යනවා නේ, එය ශේ නඩුවට වි ා  අුතියෂ  කිය ා 

මා වි ීවාව  ජනවා. ඒ වාශඉම එම මශ වීත්රාත්තුමියශඉ ක්රියා 

  ාපය පිළිසඳව  ඩිනමින් පරීෂ මරයෂ   ළ යුතුයි. ඒ වාශඉම 

අපි එතුමියශඉ ක්රියා   ාපය පිළිසඳව අග්රවිනි ීචය ාජතුමාට 

දිනුේ දීප ා, ්දිරි  ා ශේ දීප පාර්ලිශේන්තුශේ රචාජ ධර්ම ව  

වජප්රවාද පිළිසඳ  මිුවවටත් එම මශ වීත්රාත්තුමියව  ිඳවා ශේ 

ුින විමසීමෂ   ළ යුතුයි.   

වයවවීථාදාය ශේ  පජම යුතු ම ඒ . මම ශේ  ථා  ජන්ශන් 

මිය ගිය අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා ශවනුශවන් විතජෂ  ශන ශවයි, ශේ 

ජශට් ශප දු ම ත් කනතාව ශවනුශවනුයි. ඒ වාශඉම ශමම ල්ේධිය 

 ි බණුශ  ට වමවීතයෂ  විධියට ු බ මශ වීත්රාත්තුමන් ා, 

අධි ජරය  ්තාම ශ  ඳින්, විනිවිද භාවයකින් යුතුව, ීතතිශේ  

ල්යදෙ  ාජරා ව  ා ස ා වාධාජරව වි   ජනවා, 09ශවනි දා 

වුණු ල්ේධි දාමය පිළිසඳව. ඒ ුින අශ්  ශුෞජවය ව  ශේ වභාශේ 

ශුෞජවය ඒ ල්යදෙශදනාටම පුද  ජනවා. නමුත්, ශේ වාශඉ යේ 

යේ අතපසුමේ, ශන වි කිලිමත් මේ ශවනවා නේ ඒ ුිනත් ශේ 

වභාශේ අවධානය ශය මු  ළ යුතුයි. ශම  ද, ශේ ජශට් ීතති  දන 

තින නිශයෝකනය  ජන මන්ත්රීවජශයකුට ශේ වාශඉ ශදයෂ  

ශවන්න සි ි. ඒ වාශඉම එතුමාව ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ශුනාව 

කනතාවශඉ අශ් ෂ මාව තමයි, ඒ වාශඉම අවවානශේ  අපට ඒ 

මිනිවීසුන් ශවනුශවන්  ළ  ිකි ශේ තමයි වාධාජර නඩු 

තීන්දුවකින් ඒ විරැදි  බවන්ට ශදන්න පු කවන් ් ළම දඬුවේ දීපම. 

ඒ ුිනත් මතෂ   ජමින්, ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මන්ත්රීතුමාශඉ අභාවය පිළිසඳව නිවත වතාවෂ  එතුමාශඉ පවුශ ර 

ල්යදෙශදනා ශවත අශ්   නුාුවව ප්ර ා   ජමින් මශඉ  ථාව 

අවවන්  ජනවා. ශස ශ  ම වීතුතියි. 
 

ගුණ මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔසතුමා අවධානයට  ෂ   ළ  ාජරා වේසන්ධව ු බ 

 ථානාය තුමාශඉ අවධානය ශය මු  ජමමට ස ාශප ශජ ත්තු 

ශවනවා.  

මීළඟට, ු බ ප්රමිත සඩල ාජ ශතන්නශ ෝන් මන්ත්රීතුමා. 
 

[අ.භා. 3.28] 
 

ගුණ ප්රමිව  ණ්ඩාර වවන්නවකෝන් මතවා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னரகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මන්ත්රීතුමා ඝාතනය  ළාය කියන ප්රවෘත්තිය ඇහුවාම ඇති වුණු 

 ේපාව, දු , ශේදනාව  ා වමානව අපි  ේපාවට පත් වුරා, ඒ 

නඩුව පිළිසඳව ඒ අධි ජර භූමිශේ  ල්ටියදීප දි පු විවීතජ අශ්  

ු බ මරයජ විතානශඉ මන්ත්රීතුමා ශේ වභාවට ්දිරිපත්  ජේදීප.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මන්ත්රීතුමා කියන්ශන්, ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ හිටපු අහිංව ම, 

නි ඬම මන්ත්රීවජශයෂ . එතුමාශඉ අභාවය පිළිසඳව අපි 

ල්යදෙශදනා  ේපා වුරා;  නුාුව වුරා. මියි 09වන දා ශේ ජශට් 

ල්ේධ වුශඩල ්තාම සජපතළ, ප්රකාතන්ත්ර විශජෝධි, ත්රවීතවාදි 

ක්රියාවෂ . අපි එදින ඳදෑවන ශවච්ච ල්ේධිය අනුමත  ජන්ශන් 

නි ි. ඒ ත් විරැදියි. එතිනදීප වජදෂ  වුරා නේ, එයට අදාළව 

ීතතිය ක්රියාත්ම   ජන්න ඕනෑ. ඒ වාශඉම එදා ඳශේ ශවච්ච 

වජදට  ින්දෑශේ මන්ත්රීවජශයකු ඝාතනය  ළා; තවත් 

මන්ත්රීවජශයකුට ප ජ දීප ා ඝාතනය කිරීමට තිත්  ළා. එතුමා 

ICU එශෂ  ්ඳ ා තමයි ශේ බශඩල. තවත් මන්ත්රීවජශයකුට ප ජ 

දුන්නා. පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීව බන් 80 ට රවන්න පිරිව ශඉ 

නිවාව, ශේපළ විනා   ළා.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, අපි ල්යදෙශදනා, ප්රකාතන්ත්රවාදීප 

මිතිවජරයකින් ශත්රී පත් ශවච්ච පිරිව. අපි, මිලියන 22  

කනතාව නිශයෝකනය  ජන පිරිව.  අප වු කියන්ශන් ශේ ජශට් 

මිලියන 22  කනතාවට. ශේ ජශට් ප්රකාතන්ත්රවාදයට එ ර   ජපු 

සජපතළම ප්ර ාජය එ ර   ශළ  මියි මාවශේ  09වන දායි. අපි ඒ  

්වීශව ර ාම කියන්න ඕනෑ. ශේවා එ  ර ාජය  ල්ේධි දාමයෂ . 

මාර්තු 31වන දා මිරි ාශන් කනාධිපතිතුමාශඉ නිවව අව  

ල්ේධියෂ  ශවනවා;  ිජලි  බවන් පිරිවෂ  අත්අ ංවනවට ුන්නවා; 

ීතතිඥව බ ගිහි ර ා ඔවුන් එළියට ුන්නවා; ඔවුන් මජයන් 

 ජනවා; අත්පුඩි ු නවා; ඔවුන්ට ම ර මා ා දමනවා. එ ශව  

 ජ ා ඔවුන්ට ශේ ජශට් ඕනෑම ශදයෂ   ජන්න නිද ව 

තිශසනවා, ඔවුන් ශම නවා ශ ෝ වජදෂ   ශළ ත් ඔවුන් 

ශේජාුන්න ශේ ජශට් ීතතිඥව බන් විදීප පි ිදීප ්න්නවාය කියන 

පණිවු ය දුන්නා. ඊට පසුව අශප්ර  ර 03වන දා, 04වන දා අශ්  

නිවාවව ට පිරිව රවා. ු බ ශජ මාන් ජරල්ං  මිතිතුමාශඉ 

නිවවට ුිහුවා. ු බ සන්දු  වනරවර්ධන ඇමතිතුමාශඉ නිවවටත් 

ුිහුවා. නමුත් ීතතිය  රියා ාජව ක්රියාත්ම  වුශඩල නි ි. අපි 

වි ීවාව  ජනවා, 03වන දා ව  04වන දා ක්රියාත්ම  වුශඩල 

ශපජහු බවෂ  සව. මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, ශුව රව ට 

ු න්න, මන්ත්රීව බන් ඝාතනය  ජන්න සූදානේ ශව ා ල්ටිශේ  

ශවනත් දිනය .  ිසියි, 09වන දා ඳශේ ල්ේධියත් එෂ   එය 

්වීවජ ට ුත්තා. එදා ල්ේධ වුශඩල රඩලඩුව ශපජළන 

කුමන්ත්රරයෂ . ඒ ට විවිධ පාර් ීව  සු වුරා. ඒ අය අශ්  

නිවාවව ට ඇවි ර ා ගිනි තිය ා නි ේ යන්න රශේ නි ි. අප 

ශුදජ හිටියා නේ අප මජන්නයි රශේ. අපි ඒ  ශත් බේ ුන්න 

ඕනෑ. ඒවාට වේසන්ධ අය පිළිසඳව අපට අවශසෝධයෂ  තිශසනවා. 

ඒ වාශඉම, ශේ ල්ේධි දාමශේ  ම  ශම ළ  බවන් පිළිසඳව අපට 

අවශසෝධයෂ  තිශසනවා. එහි ප්රධාන ශපශළ  පූක ශයකුත් 

්න්නවා. ඒ වාශඉම ප්රධාන ීතතිඥව බත් ්න්නවා. වශේ 

ශේ පා න පෂ ම කිහිපයකුත් ශේ කුමන්ත්රරය පිුවපව ල්ටිනවාය 

කියන එ  අපි මතෂ   ජන්න ඕනෑ, මූ ාවනාරූඪ ු බ 

මන්ත්රීතුමනි. ඒ නිවා අපි ශේ ල්දුමේව ට අදාළව යුෂ තිය, 

වාධාජරය ් ර නවා. ප්රකාතන්ත්රවාදශේ  මූලි  තින තමයි 

පාර්ලිශේන්තුව. පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝකනය  ජන මන්ත්රීව බන් 

වන අපි ප්රකාතන්ත්රවාදය ශවනුශවන් ශපීත ල්ටින්ශන්.  

අද අග්රාමාතයතුමා මාරෂ කියන් මන්ත්රීතුමාශඉ ප්ර ා යෂ  

පිළිසඳව කිේවා. අපි එදා ඒ ුින ඇහුවා. මූ ාවනාරූඪ ු බ 

මන්ත්රීතුමනි, අපි පනත් ශ ුවේපත ට ඡන්දය පාවිච්චි  ජන විධිය 

අනුව අශ්  ජීවිතය තීන්දු  ජන්ශන් ශ  ශ  මද  අශ්  

ශේ පා න මතය අනුව, අප නිශයෝකනය  ජන පෂ මශේ   ඳවුජ 

අනුව, අප අත ඔවවන පනත් ශ ුවේපත ට අනුව අශ්  

ජීවිතව ට, අශ්  ශේපළව ට  ානි  ජන්න  ාටද අයිතිය දීප ා 

633 634 



පාර්ලිශේන්තුව 

තිශසන්ශන්, මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි  මාරෂ කියන් 

මන්ත්රීතුමාට දකුශඩල ඕනෑම තින  ඇවිදින්න පු කවන්. ඳතුශර් 

ප්ර ීන තිබියදීපත් එතුමා ඕනෑම තින  ඇවිේදා.  

එතුමා ම නුවජ ශපෞේුලි  පාව   ්ශුන ුත්තා. 

 වු බවත් එතුමාට  ජදජ  ජන්න ගිශේ  නි ි. එතුමාටත්, අපටත් 

ශේ පා න මතිමතාන්තජ තිශසනවා. අපට විවිධ අද ව ී

තිශසනවා.  ිසියි, අපි එතුමාශඉ අද වට ු බ  ජනවා. අශ්  

අද වටත් ු බ  ජන්න පු බදු ශවන්න කිය ා අපි එතුමාට 

රජාධනා  ජනවා. එශ ම නිත්නේ ශේ ශජෝදය  ිජකි ා දවව  

එතුමා දි ාවටත් එනවා, එතුමා විරැදි තින  ්න්න විට. 

එතශ  ට එතුමාටත් ශ  ළඹ එන්න සිරි දවවෂ  ඳදා ශවනවා, 

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි. මා ප්රාර්ථනා  ජනවා, එශ ම 

ශවන්න එපා කිය ා.  ිසියි, අපි ශමන්න ශේ තත්ත්වය ශත් බේ 

ුන්න ඕනෑ.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, අධි ජරය ුින අශ්  ු බ 

මරයජ විතානශඉ මන්ත්රීතුමා  ථා  ළා. ශප දු ශේපළ පනත යටශත් 

අත්අ ංවනවට ුත්, අශ්  නිවාවව ට ප ජ දුන්,  ාර්යා ව ට 

ප ජ දුන්, වා නව ට අ ාභ  ළ ල්යදෙශදනාට වාශඉ ඇප දීප ා 

්වජයි. මමත් ීතති ඳපාධිය  දාජපු, ප ීචාත් ඳපාධිය  දාජපු 

ශ ශනෂ . මා දන්ශන් නි ි ීතති ශප ශත් ශම න වුන්තිය අනුවද 

ඒ ඇප දුන්ශන් කිය ා. දින් අපට එ  අවශසෝධයෂ  දීප ා 

තිශසනවා. ඕනෑම ශ ශනකුශඉ ශුදජ ට ගිහි ර ා ගිනි තිය ා, 

මංශ   ර   ා ා රශව ත් පිය 24න් ඳවාවිය ඇප ශදනවාය 

කියන මතය ශේ ජශට් වීථාපනය  ජ ා ්වජයි. ශේ පා නඥයාට 

ු  ා ඊළඟට එනවා, ුශේ තිශසන ශ  කුම ශුදජට ු න්න. ඊට 

පවීශව  එනවා, වමුප ාජයට ු න්න. ඊට පවීශව  එනවා, 

වශත වට ු න්න. ඊට පවශීව  එනවා, Food City එ ට, කී රව ී

එ ට ු න්න. ඊට පසුව නඩු ාජ ඳන්නාන්ශව  ාශඉ ශුවදෙත් 

අනාජෂ ෂිතයි කියන  ාජරය අප මතෂ   ජන්න ඕනෑ. අපි 

ශමන්න ශේ  ශත් බේ ුන්න ඕනෑ. අපි පාර්ලිශේන්තුශේ ීතති 

 දනවා. ීතතිය ක්රියාත්ම   ජන වීථානය ඒවා  රියට ක්රියාත්ම  

 ජන් ඕනෑ, මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි. 

අපි  නුාුව ශවනවා ශප ලීල්ය එදා  ටයුතු  ළ ර ාජය. 

ශප ලීල්ය ස ාශුන හිටියා, ගිනි තියේදීප. ශප ලීල්ය ස ාශුන 

හිටියා, පුේු යන් ඝාතනය  ජේදීප. ශප ලීල්ය ස ාශුන හිටියා, 

මංශ   ර   ේදීප. ඒශ න් තත්ත්වය තව තවත් සජපතළ වුරා. 

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, අපි ශමන්න ශේ   බණු  ාජරා 

පිළිසඳව අවශසෝධශයන්  ටයුතු  ජන්න ඕනෑ. ඔෂ ශ ෝම  ථා 

 ළා, පාකිවීතානශේ දීප ප්රියන්ත වශ ෝදජයාශඉ ඝාතනය 

වේසන්ධශයන් පාකිවීතානශේ  ්ේජාන් නාන් අුමිතිතුමා ුත් 

තීන්දු තීජර පිළිසඳව. පාකිවීතානශේ  ්ේජාන් නාන් එශ ම  ළාට 

අශ්  නාන් ා ශම නවා  ජයිද දන්ශන් නි ි. ශේ ජකය ුිනවත්, 

ශේ අධි ජර පේධතිය ුිනවත්, ීතතිය ුිනවත් වි ීවාව  ජන්න 

පු කවන් තත්ත්වය  ශන ශවයි වතය ව ශයන්ම අප ්න්ශන්. අපට 

ශමශ ම නේ, ශේ ජශට් ම  කනයාට ශ  ශ  ම ඇේද  අපි ඒ  

ශත් බේ ුන්න ඕනෑ.  

ශේ ජට දියුණු  ජන්න ශ   ර් විතජෂ   ේස  ජ ා මදි. අශ්  

ජශට් ජීවත් මශේ නිද ව තිශසන්න ඕනෑ; ප්රකාතන්ත්රවාදය 

වීථාපනය ශවන්න ඕනෑ. අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා 

ඝාතනය  ශළ , ශ්රී  ං ා ශප දුකන ශපජමුශඩල මන්ත්රීවජශයකු වා 

නිවාමයි, මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි. ඒ මිව ශවන කිල්ම 

ශ  තුවෂ  නි ි. අප ශමන්න ශේවා අවශසෝධ  ජශුන වි  

 ටයුතු  ජන්න ඕනෑ කියා මා වි ීවාව  ජනවා.  

ඒ වාශඉම අපි ශේ ශව ාශේ ශප ලිවී විජයන් 50565, 

ඒ. ේලිේ. වනරවර්ධන ම ත්මයාත් ල්හිපත්  ජන්න ඕනෑ. එතුමා 

එතුමාශඉ ජාක ාරිය  රියා ාජව ්මීට  ළා. එතුමාශඉ 

ජාක ාරිය ්මීට  ජ ා, අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා 

රජෂ මා  ජන්න  තම ජීවිතශයන් වන්දි ශුේවා. එතුමාටත් අපි 

අශ්  ශුෞජවය ශේ අවවීථාශේදීප පුද  ජනවා. එතුමාට  සා දිය 

යුතු ඳවවීමම තවම  සා දීප ා නි ි. ශප ලිවී ශදපාර්තශේන්තුවට 

අපි රයාචනය  ජනවා, එතුමාශඉ ශව වය ඇුීකමට  ෂ   ජ ා 

ඒ ඳවවීමම ්තාම ්ෂ මනින්  සා ශදන්න කිය ා. 

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, අවවාන ව ශයන් ශේ 

 ාජරයත් කියන්න ඕනෑ. ඊශේ  ශපශර්දා අපට තවත් තර්කනයෂ  

රවා. රපහු අප අඬවනවා කිේවා. අශ්  ශුව ර ළඟට ගිහි ර ා 

වේශේ දාන්න කිය ා කිේවා. ඔසතුමා ඒ වඳ ා ශ  ඳ පිළිතුජෂ  

ශදනවා මා දිෂ  ා. ශස ශ  ම වීතුතියි, ඒ වේසන්ධශයන්. එ ෂ  

මතෂ   ජන්න ඕනෑ, මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි. අපි එ  

එ ාට ඕනෑ විධියට සයට ඡන්දය පාවිච්චි  ජන්න, වි   ජන්න 

ශමතිනට රශේ නි ි. ය ාට සය නේ ශව ශ  ශන් ශුව ර 

 දන්ශන්ත් නි ි. අපි ඕනෑම අභිශයෝුය ට මුහුර ශදන්න 

සූදානේ ශව ා ශේ පා නයට ර පිරිවෂ . ඒ  නිවා අපි කියනවා, 

අප සය  ජන්න සූදානේ ශවන්න එපා,  අප බිත්තියට ශ  ත්තු 

 ජන්න සූදානේ ශවන්න එපා කිය ා.  

විල්එෂ වන රඩලඩුක්රම වයවවීථා වංශ ෝධනශේ  තිශසන්ශන් 

ශම නවාද කිය ාවත් අපි දන්ශන් නි ි.  ිසියි, විල්එෂ වන 

රඩලඩුක්රම වයවවීථා වංශ ෝධනයට ඡන්දය ශදන්න දෙ;  ෂ තිය 

ශදන්න දෙ. එය තවම ්දිරිපත්  ජ ාත් නි ි;  ිබිනට් 

මඩල  ශේ ත් නි ි.  ිසියි, ඡන්දය ශදන්න දෙ. එශ ම නිත්නේ 

අඬවනවා දෙ. එශ ම නිත්නේ ශුව ර ළඟට එනවා දෙ. එශ ම 

කිේවා ශන්ද, මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි  ඒ නිවා අපි ඒ 

වේසන්ධශයන් අශ්   නුාුවව ප්ර ා   ජනවා. විදුත් 

මන්ත්රීව බන්ශුන් වාශඉම පූක තුමන් ාශුන් අපි ් රලීමෂ  

 ජනවා. ශේ ල්ේධිය මූලි   ජශුන, පා ේ ්ශුන ශුන අශ්  

ජට දියුණු  ජන්න අපි ල්යදෙශදනා ඒ ජාශි ශවමු, එ තු ශවමු 

කිය ා මා ් ර ා ල්ටිනවා. 

ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ හිටපු මන්ත්රීතුමාට නිවන් සුව 

ප්රාර්ථනා  ජමින්, මශඉ වචන වීව රපය අවවන්  ජනවා.  

ශස ශ  ම වීතුතියි. 

 
[අ.භා. 3.38] 

 

ගුණ නිම ර ළියතිා්ා මතවා 
(ைொண்புைிகு நிைல் பியதிஸ்ஸ)  

(The Hon. Nimal Piyathissa) 

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, අද  ඳදෑවන ල්ට ශේ 

ශම ශ  ත දෂ වාම අශ්  ශ ෝ ය,  නවීව ර , වන්තාපය ශේ 

ජශට් 225ෂ  වා පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීව බන් නිශයෝකනය  ජන ශේ 

ඳත්තරීතජ වභාවට මුසු  ජන්න ල්දුශව ා තිශසන්ශන් ්තාම 

 නුාුවදාය  මාතෘ ාව ට අදාළවයි. එම ල්ේධිය වේසන්ධව 

අශ්  ු බ මන්ත්රීතුමන් ා අද ඳදෑවන ල්ට ශස ශ ෝ   බණු 

්දිරිපත්  ළා. විශ  මශයන්ම අශ්  වශ ෝදජ මන්ත්රීවජයකු 

වා ල් යන්ශඉ ශු දුජෂ  සවට පත්ව අ  ර මජරය ට 

ඳ බම ේ කිය ා ශේ ශම ශ  ත වන විට මාවයකුත් දිනයෂ  

ුතශව ා තිශසනවා. මා ීත අතුශ ෝජළ ම ත්මියශඉ ප්රිය විමියා 

වාශඉම, ජවිුග ද බවාශඉ රදජණීය පියාරන් තමයි 

ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මිතිතුමා. එතුමා ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ  

වේසන්කර ජර  මිුවශේ වභාපතිවජයා විධියට ල්ටියා. ඒ වාශඉම 

635 636 

[ු බ ප්රමිත සඩල ාජ ශතන්නශ ෝන් ම තා] 
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අප  ා වමඟත් සු දය ලිව  ටයුතු  ළ නි තමාීත පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවජයකු විධියටත් ල්ටි නිවා තමයි අපට ශමය දජාුන්නට 

සිරි. එතුමාට තවත් චිජාත්  ා යෂ  ජීවත් වන්නට පු කවන් ම 

තිබියදීප තමයි මිීතම බවන් රැළෂ  විල්න් මු ක ජටම ත්රවීත  ජපු එදින 

වවවී යාමශේ  එතුමාශඉ ජීවිතය පි ිජ ුත්ශත්. එතුමාශඉ ජීවිතය 

පි ිජ ුත්තා වාශඉම, එතුමාට රජෂ මාව විපයූ ශප ලිව ී

නි ධාරියාත් එතුමා වමඟම ජීවිතෂ මයට පත් කිරීම වඳ ා ඒ 

මිීතම බවන්, ඒ වා ල් යන් වමත් වා සව තමයි ශේදවාච යෂ  

විධියට අපි අත්දිෂ ශෂ . 

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, විශ  මශයන්ම 9විනි 

පාර්ලිශේන්තුව  කියන්ශන්, 2020දීප පිවිති ම  මිතිවජරශයන් 

පත් වුණු ශේ ජශට් යේ කිල් විචිත්රවත් සවෂ  නිර්මාරය  ළ 

පාර්ලිශේන්තුවෂ . අපි මීට ශපජ  ා ාන්තජයෂ  තිවීශව  දි  ා 

තිශසන  ිටියට, විශ  මශයන්ම යේ ප්රභූ පිළින්තියෂ  

නිශයෝකනය  ජන මිනිවීසු තමයි පාර්ලිශේන්තුවට එන්ශන්.  ධන 

කුශේජයන්, මුද ර අතින්  ෂ තිමත් පිරිවී, එශ ම නිත්නේ 

පජේපජාශවන් කුමන ශ ෝ පදනමෂ ,  ෂ තියෂ  මත රපු අය, සාහු 

ස ය, මුද ර ස ය, තවත් විවිධ ස ය තිබුණු යේ යේ පිරිව ී තමයි 

්ති ාවශේ  විඩිපුජම පාර්ලිශේන්තුවට පත් වුශඩල කිය ා අපි 

දිෂ ශෂ .  ිසියි, ශේ ජශට්  ේදා පිටිවජ, ඈත ුිමි ප්රශේ  

නිශයෝකනය  ජපු, ශු වි ප්රශේ  නිශයෝකනය  ජපු, ඇතිේ විට 

බිේ මට්ටශේ මජරාධාජ වමිතිශේ , ග්රාම වංවර්ධන වමිතිශේ  

වභාපතිවජයා ශව ා, ශ ර ේවජයා ශව ා, ඒ ප්රශේ ශේ  යේ 

ම කන ප්රවාදයෂ  දිනාශුන, ප්රාශේය ශේ  වභා මිතිවජරය දීප 

ප්රාශේය ය වභා මන්ත්රීවජශයෂ  ශව ා, ඳප වභාපතිවජශයෂ  ශව ා, 

වභාපතිවජශයෂ  ශව ා,  පළාත් වභාව  මන්ත්රීවජශයෂ  ශව ා, 

පළාත් වභාව  ඇමති ශ ශනෂ  ශව ා අන්න ඒ ුමන් මශඉ 

පියවරින් පියවජ සහුකන පදනමෂ  ව  ප්රවාදයෂ  වහිතව ්තාම  

දුමී ජ තත්වය ට මුහුර දීප ා තමයි 2020  ා  පරිච්ශේදශේ  

පවත්වන  ද පාර්ලිශේන්තු මිතිවජරශයන් ජශට් විවිධ දිවීත්රිෂ   

නිශයෝකනය  ජමින් ශේ ඳත්තරීතජ වභාවට -ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවට- ශත්රී පත් ශවන්න අපට අවවීථාව  ිබුශඩල. මම 

වාශඉම,  අනුජාධපුජය, ශප ශළ න්න බව, ශම රජාු , පුත්ත ම 

රදීප ඈත  ේදා පිටිවජ දිවීත්රිෂ  වලින් ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ 

නිශයෝකනය  සාශුන මන්ත්රීව බ පිමිණිශේ , පසුගිය  ා ශේ  අපි 

අත්දි පු විවිධ මිජ ක්රියා, විවිධ   අ ටයුතු, අුතිුාමී  ටයුතු 

 ජ ා ශන ශවයි. 

මම ශපජදීප පි ිදිලි  ළා වාශඉම, නි තමාීත 

ක්රියා ාරිත්වයෂ   ජ ා සහුකන පදනමෂ  මත ප්රවාදය වහිතව රපු 

සහුතජයෂ  තමයි නවවිනි පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝකනය  ජන්ශන්. 

එශ ම පාර්ලිශේන්තුව ට අපි ඇවි ර ා දිනට වවජ ශද ෂ  

ුතශව ා තිශසනවා.  නමුත්, ශේ පාර්ලිශේන්තුවට රපු දවශව  

පටන් ම කනයා ස ාශප ශජ ත්තු ශවන විධියට විශිමීටතම 

ශව වාවෂ    ජන්න අපට සිරිවුණු සව ඇත්ත. ශ  විේ - 19 

මාජාන්ති  වවංුතයත් එෂ   ශප ජ සදමින් තමයි අපි 

පාර්ලිශේන්තුවට රශේ.    ඒ වවංුතය නිවා ජට අවීථාවජ වුරා; 

ශ ෝ යම අවීථාවජ වුරා. ඒ අවථීාවජභාවය තුළ තමයි අපි  ිම 

ශ ශනකුම ශේ පවතින  තත්ත්වශේ  දාය යන් සවට පත් වුශඩල.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, එ    බරෂ  පිළිසඳව මම 

විශ  ම අවධානයෂ  ශය මු  ජවනවා.  වවරී, ේශේම ව ුත 

පිරිවෂ  විල්න් පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීව බ 225ම ශ   බ කිය ා 

වමාකශේ  යේ ත වු බවෂ   ද ා තිශසනවා. ේශේමය වපුජන, 

වවජය වපුජන පිරිව ීශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ්න්නවා. ශේ වන විට 

අපි මාවය   ටයුතු ශවනුශවන් වියදේ ටි  පියවා ුන්ශන්ත් ්තා 

දුමී ජ අඩිය  ්ඳශුන. වම  බ කියන විධියට, ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ ්න්න ල්යදෙශදනාම ශ   බ ශන ශවයි. ශ   බ  

කිය ා ල්ටියා නේ, සු ක පිරිවෂ  ඇති. ඊට  ලින් පිවති 

පාර්ලිශේන්තුශේ ල්ට අනඩල ව -දිුටම- එශ ම හිටපු අය ඇති. 

නිත්ශත් නි ි. එවිනි පිරිවී පිළිසඳව අපටත් යේ විශේචනයෂ  

තිශසනවා.   ිසියි, ඒ අය විල්න්  ජන  ද යේකිල් අුතිුාමී 

 ටයුතු ශ  තු ශ  ටශුන අද අපි ල්යදෙශදනාටම ශ   බ කියනවා. 

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, ශප ශළ න්න බව, නුවජඑළිය, 

සදු ර , ශම රජාු ,  ේසන්ශත ට වාශඉ ඈත  ේදා පිටිවජ 

ුිමි, ශු වි කනතාව නිශයෝකනය  ජන දිවීත්රිෂ  ව , බිේ 

මට්ටශේ ල්ට ශු විතින පදනේ  ජ ුත්ත, ශු විතිනින් යේකිල් 

රදායමෂ   දා ුත්ත විඩි පිරිවෂ  ශේ නවවිනි  පාර්ලිශේන්තුව 

නිශයෝකනය  ජනවා. ඒ අයටත් ශ   බ කියනශ  ට නුවජඑළිය 

දිවීත්රිෂ  ය නිශයෝකනය  ජමින් ්තා අමා බශවන් 

පාර්ලිශේන්තුවට රපු මා වාශඉ ශ ශනකුටත් ශම න තජේ 

 ේපනයෂ , ශම න තජේ දු ෂ  දිශනනවාද කිය ා ශේ ජශට් 

කනතාවට  අමුතුශවන් පි ිදිලි  ජන්නට ඕනෑ නි ි කිය ා මා 

හිතනවා. 

මට මත යි, අනුජාධපුජශේ  ල්ටින අශ්  පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවජශයෂ  කනාධිපතිතුමා ්දිරිශේ  කිේවා, ු බ 

කනාධිපතිතුමනි, සවී එශ න් තමයි මම පාර්ලිශේන්තුවට එන්ශන් 

කිය ා. ඒ වාශඉම තවත් මන්ත්රීව බ ුරනාවෂ  තමන්ශඉ 

අවජර ම, රර්ික  ව ශයන් තමන්ට තිශසන අප සුතාව 

අනන්ත අප්රමාරව ්දිරිපත්  ජ තිශසනවා.  

ශේ පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝකනය  ජන ශ්රී  ං ා ශප දුකන 

ශපජමුශඩල පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීව බ,  ප්රාශේය ය වේසන්කර ජර 

 මිුව වභාපතිව බ විධියට පත්  ළා. මාත් නුවජඑළිය 

දිවීත්රිෂ  ශේ , ශ  ත්මශ ර ප්රාශේය ය වේසන්කර ජර  මිුවශේ 

වභාපතිවජයා ශ ව වි   ටයුතු ශ  බවා.  ිම මන්ත්රීවජශයකුම 

වීශේච්ඡාශවන් -කිල්දු දීපමනාවෂ   ුන්ශන් නිතුව- තමන්ශඉ 

වා නය ශය දා ශුන, තමන්ශඉ වා නශේ  ටයර් ටි  දාශුන, 

තමන්ශඉ අතින් වියදේ  ජශුන -ඒ ල්යදෙ ශේව ර  ජශුන තමයි

-  වභාපතිව බ විධියට ගිහි ර ා  ං ාව පුජාම තිබිච්ච 

වේසන්කර ජර  මිුව නිශයෝකනය  ශළ .   ිසියි, ඒ 

වභාපතිවජශයකුට කිල්දු ්න්ධන දීපමනාවෂ  දුන්ශන් නි ි. 

අතිශර්  දීපමනාවෂ  ශ ෝ කිල්ම ශදයෂ   දුන්ශන් නි ි. ඒ 

මන්ත්රීව බන්ට තිශසන රර්ික  අමා බ ේ ල්ය ර  වමඟ ශප ජ 

සදමින්, දුමී ජතා ශු   ට මුහුර ශදමින් තමයි ඒ  ටයුත්ශත් 

නියි කශඩල. ඒ අත්දිකීම මටත් තිශසනවා. අපි, අශ්  අමා බ ේ 

යේ යේ තින්ව දීප කිේවා. වම ජ මන්ත්රීව බ ශස ශ  ම වංශේදීපව 

ඒ පිළිසඳව කනාධිපතිතුමා ව  අුමිතිතුමා හිටපු තින්ව දීප 

කිේවා.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, අපි ්ති ාවය පුජාවටම දි පු 

ශදයෂ  තමයි පාර්ලිශේන්තුවට ඇවි ර ා වාඩිවුණු දවශව ම වා න 

ස පත්රය - vehicle permit-  ිශසන සව. නමුත්, ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ ශ  යි මන්ත්රීතුමාටද ඒ විධියට vehicle permit 

එ ෂ   ිබුශඩල  ඒ වජප්රවාද ල්ය ර ම දින් අහිමි ශව ා. අපට 

 ිශසන්ශන්,  බපිය ර 54,000  විුවපෂ   පමරයි. ඒ විුවපට 

එ තු ශවන යේ යේ දීපමනා ටි ෂ  තව තිශසනවා. නමුත්, ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවට එන්නත්, අශ්  දිවීත්රිෂ  ව ට ගිහි ර ා 

වි  ටයුතු ශව යා ස න්නත්, දිවීත්රිෂ  ය පුජා තිශසන මළ 

ශුව රව ට යන්නත්, වංවර්ධන  ටයුතු වේසන්කර ජරය 

 ජන්නත් අපට  ිශසන ඒ මු ක දීපමනාවම ප්රමාරවත්  නි ි. 

මුද ර තිශසන ඇති  ිකි අයට, විවිධ විධිශේ  වයාපාජව  

නියිළී ල්ටින අයට ඒ  ුිටදෙවෂ  ශන වුරාට ශේ පාර්ලිශේන්තුව 

නිශයෝකනය  ජන අතිසහුතජයෂ  මන්ත්රීව බ ශමන්න ශේ කියන 

අවජර මට, ශේ කියන රර්ික  අප සුතාව ට මුහුර ශදනවා. 

ඒ දු  දන්නා අපි ශේ පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළ  එවිනි පරිතයාු 

ශු  ෂ ,  එවිනි  ිප කිරීේ ශු  ෂ   ජ ා ශේ ජට ශවනුශවන් 

637 638 



පාර්ලිශේන්තුව 

යේකිල් ප්රස  දාය ත්වයෂ  ශදන ශම ශ  ත  තමයි, නවවිනි දා 

කියන අුග බ දිනය අපට මුර ුිශවන්ශන්. නවවිනි දා කියන 

අුග බ දිනය අපට මුරුිල් ා ඒ ඇති වුණු   ක පි ර ම එෂ   

 වවී ශවනශ  ට අපට රජංචිය  ිබුරා, ීතතිශේ  රධිපතය ජට 

පුජාම බිඳ විටි ා අධි ජරව  ඇතිේ විනිසු බව බ, ඇතිේ 

ීතතිඥව බ, ශප ලීල්ශේ  ඇතිේ නි ධාරින්, ඇතිේ ජාකය 

නි ධාරින් පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවජයකු මියිශදනශ  ට වතුුව 

වුරා කිය ා. මන්ත්රීවජයකුට ඒ විධියට ප ජ දීප ා මජරශ  ට 

වතුුව වා අධම ස ශේු, අධම පුේු යන් ශන ල්ටියා  ශන ශවයි. 

අපි ඒ අමිහිරි ම අත්දිෂ  ා. ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීවජයකු 

වා ල්  ශ ව, න බම ශ ව, දුමීට ශ ව මජා දමනශ  ට ශේ 

පාර්ලිශේන්තු වභා ුර්භය ඇතුශළ  ල්ටි ශ ශනෂ  ඒ ුින වතුුව 

වුරා නේ, ඒ වතුුව වුශඩල 
 
[මූලාානව  අර පරිදි ඉව ක කරන ලදී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මිවෂ  මනුමයශයකු ශන ශවයි කියන එ ත් මම විශ  මශයන් 

මතෂ   ජන්න ඕනෑ. ඒ නි ේම නි ේ 
 
[මූලාානව  අර පරිදි ඉව ක කරන ලදී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශන ශවයි, ක න්ති ාව  ිදුණු 
 
[මූලාානව  අර පරිදි ඉව ක කරන ලදී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

විතජයි ශේ වභා ුර්භශේ  එශ ම වතුුව ශවන්න පු කවන් ම 

 ිශසන්ශන්. කිල්ම වජදෂ  ශන  ජපු, කිල්ම අුතිුාමී 

 ටයුත්තෂ  ශන  ජපු, ුිමි ප්රශේ යෂ  නිශයෝකනය  ජමින් ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවට පිමිණි ු බ මන්ත්රීවජයකුශඉ ජීවිතය, වා ල්   

මිීතම බවන් රැළෂ  එශ ම නිත්නේ පාතා  නාය යන් රැළෂ , 

කුඩු ාජයන් රැළෂ  ඳදුජා ුන්නශ  ට ශේ වභා ුර්භශේ  

මන්ත්රීවජශයකු ඒ විධියට වතුුව වුරා නේ, ඒ වතුුව වුශඩල මම අජ 

කියපු වර්ුශේ  ශ ශනෂ  විතජයි. ඒ  ජටටත් අදාළයි.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ය 

නිශයෝකනය  ළ අශ්  අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ 

අහිමිමම අද ශේ වභාශේ ල්ටින  ිම ශ ශනකුටම දිරිය ශන  ිකි 

පාඩුවෂ  සව අපි දන්නවා. ඒ වාශඉම තමයි, එතුමාශඉ අහිමිමම 

ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  යටත් ප්රස  අඩුවෂ .  මූ ාවනාරූඪ ු බ 

මන්ත්රීතුමනි, ස ාශප ශජ ත්තු ශන වුණු ශව ාව  තමන්ශඉ 

වීවාමිපු බමයාශඉ ජීවිතය දව වධ සන්ධනව ට  ෂ   ජ ා නිති 

 ජ දිමූ පසු එතුමාශඉ අඩුව අපට ව ා දිශනන්ශන් එතුමාශඉ 

රදජණීය බිරිඳට ව  ද බවාටයි. බුදු ද මින් ශපෝමරය වා ජට , 

ශිමීට වේපන්න වමාකය  ජීවත් වන අපි ශමවිනි ල්දුමේ 

දජාුන්ශන් ශ  ශ  මද  ඒ  දිවින්ත  ේපනයෂ ; 

 නවීව ර ෂ ; වන්තාපයෂ . නමුත්, අපට ු නශ  ට වතුුව වා, 

එශ ම නිත්නේ මන්ත්රීවජයකු මජා දමනශ  ට වතුුව වා 

ශප ලීල්ශේ  වම ජ නි ධාරින්ටත් ්න් පසු රිශදන්න පටන් ුත්තා, 

දිශනන්න පටන් ුත්තා. ් ළ ශප ලිවී නි ධාරින්ටත් වා ල්  

ශ ව ප ජ ශදනශ  ට ශප ලීල්ශේ  අයටත් දිශනන්න පටන් 

ුත්තා, ු  ා මජන්ශන් මන්ත්රීව බ විතජෂ  ශන ශවයි, ප ජ 

ශදන්ශන් මන්ත්රීව බන්ට විතජෂ  ශන ශවයි, අපටත් ු නවා, 

අපටත් අත ඳවීවනවා, අපත් මජා දමන්න ශේ අය  ටයුතු 

 ජනවා කිය ා. ඒ  ශේව ර එශ ම දිශනන්න පටන් ුන්නශ  ට 

ශේ තත්ත්වය පුංචි ශවනවී ම ට  ෂ  වුරා. ීතතිඥයන් විතජෂ  

ශන ශවයි, විනිසු බව බන් විතජෂ   ශන ශවයි, ශේ ජශට් විවිධ 

පාර් ීව ශමන්න ශේ කියන දුමීට මිීතම බ ප්ර ාජ යන්ට ශු දු බ 

ශවන්න පටන් ුත්තා. ඒ  ජටට දිශනන්න පටන් ුත්තා, 

නවවිනි දා ජාත්රිශේ . නවවිනි දා ජාත්රිය, ද විනි දා අදෙයම 

ශවනශ  ට මු ක ජටටම ්තා ස වේපන්න පණිවු යෂ   ිබී 

තිබුරා.  ිම තින ම මන්ත්රීව බ ශව ය-ශව යා මජා දමන්න 

ඳත්වා  ුන්නශ  ට, නිවාවව ට දිවින්ත අ ාභ  ජමින් ගිනි 

තසා විනා   ජනශ  ට, ජාකය ශේපළ විනා   ජනශ  ට 

දිශනන්න පටන් ුත්තා, ු න්ශන් මන්ත්රීව බන්ට විතජෂ  

ශන ශවයි කිය ා. ඒ අවවීථාශේදීප විශ  මශයන් මන්ත්රීව බ ් ෂ   

වුරා තමයි.  ිසියි, මන්ත්රීව බ ් ෂ    ළා වාශඉම ශවන ශවන 

තිනුත් ් ෂ   වන තත්ත්වයෂ  නිර්මාරය වුරාය කියන එ  

අපට පි ිදිලියි.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, ශේ   බර වේසන්ධව අපට 

තිශසන්ශන් දිවින්ත දු ෂ . ශේ වභා ුර්භශේ  ල්ටින  අශ්   දවත 

තුළින් ඳවී  ඬින් නි ශඟන ප්රරාමය, ශුෞජවය අපි අශ්  

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාට  සා ශදනවා වාශඉම, බුදු 

ද මින් ශපෝමරය වා අය  ිටියට එතුමාට නිවන් සුව ප්රාර්ථනා 

 ජන එ  තමයි අපට අවවන් ව ශයන්  ජන්න පු කවන් ම 

 ිශසන්ශන්. ඒ වාශඉම එතුමාශඉ මිතිනියශඉත්, ද බවාශඉත් 

ශ ෝ ය ශේ වභා ුර්භය ඇතුශළ  ල්ටින අපත් වමඟ එ ට ශසදා 

ුන්නා දවවෂ  සවට අද පත් ශව ා තිශසනවා. ඒ වාශඉම නිවත 

ශමවිනි තත්ත්වයෂ  ඇති ශන වන පරිවජයෂ  නිර්මාරය කිරීම 

අතිු බ කනාධිපතිතුමාශඉ, ශප ලිවීපතිතුමාශඉ,  මුදාපතිතුමාශඉ 

වුකීමයි. ඒ විතජෂ  ශන ශවයි. විනිසු බව බ ව  අධි ජරශේ ත් 

වුකීමයි. අධි ජරය පිළිසඳ, අධි ජරශේ  රධිපතය පිළිසඳ 

වි ීවාවය බිඳ විුවණු පසු ජට ්වජයි. ීතතිශේ  රධිපතයශේ  

වි ීවාවය බිඳ විුවණු ුමන් ජටත් ්වජයි, අපිත් ්වජයි, 

අනාුතයත් ්වජයි. ඒ නිවා එවන් අමිහිරි වටපිටාවෂ  නිවත 

නිර්මාරය වන එ , එශ ම නිත්නේ ශේ පාර්ලිශේන්තු වභා 

ුර්භශේ  ්න්න තවත් අහිංව  මන්ත්රීව බ ශ ෝ  මීට පරිසාහිජව 

්න්න අහිංව  මිනිසුන්ශඉ ජීවිත ශ ෝ විනා  වන පරිවජය 

වි ශවන එ  ව ාම නතජ කිරීම තමයි අපි  ළ යුත්ශත්.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, මම අවවාන ව ශයන් ශදයෂ  

මතෂ   ජන්න  ිමිතියි. අශ්  වෑම මන්ත්රීවජයකුම වාශඉ 

එතුමන් ාශඉ  ථාව දීප ප්ර ා   ළා, ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමාශඉ ඝාතනය පිළිසඳ අධි ජරමය ක්රියා මාර්ුශේ  ව ාත් 

ල දාය  ප්රතිල   සා ුන්න නේ ශේ වා ල් යන්ට දඬුවේ දිය 

යුතුයි කියන එ . මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, අද නිට්ටුවව 

ප්රශේ ශේ   වු බන් ශ ෝ  ේද පිටිවජ ුම ට ගියත්, එුම 

නිට්ටුවව ද එ කිය ා ඒ පුේු යාශුන් අ  ා වත ප  ට ුරන් 

ුන්ශන් නිති ඕ න්ද ශප ට්ට  ාල්යෂ  සවට ඒ පුේු යා පත් 

 ජ තිශසනවා. එවිනි ශේව ර මශඉ  නට පවා ඇහි ා තිශසනවා. 

ඒ වර්ුශේ  ම වා ල් යන්ට, ඒ වාශඉ  න බමයන්ට, ඒ වාශඉ 

දුමීටයන්ට ඒ පිළිසඳ යේකිල්  ා  ඩලණි වතුටෂ   ිබුරාට, ශේ 

ජශට් නි ඬව හිටපු බුදු ද මින් ශපෝමරය ශවච්ච ශිමීට වේපන්න 

අතිසහුතජ කනතාවෂ  ශේ ක්රියාව ප්රතිෂ ශම ප  ජනවා. ඒ ුින 

 ිම ශ ශනෂ ම  ේපාශවන් ්න්ශන්. ඒ  ේපාශවන් ්න්න 

කනතාව යේකිල් පුේු යකුශඉ ුම එනිට්ටුවවඑ කිය ා කිේවත්, 

අද ඒ පුේු යාට  ප ජ ශදන තින ට, ශ ළ ු න තින ට පත් 

ශව ා ්න්නවා කියා මම හිතනවා. නිට්ටුවශේ ්න්න ල්යදෙශදනා 

එම ල්ේධියට වේසන්ධ නි ි කියා අපි වි ීවාව  ජනවා. ශම  ද, 

ඒ ල්ේධිශේ දීප අතුශ ෝජළ මිතිතුමා ශේජා ුන්න ඳත්වා   ජපු 

පිරිවී පිළිසඳවත් අපට වාර්තා ශව ා තිශසන නිවා.  ිසියි, ඒ 

අපකීර්තිමත් ල්ේධිය, ඒ   ක පි ර ම ල්ේධ වුශඩල නිට්ටුවව 

නුජශේ දීප. ඒ නිවා නිට්ටුවව නුජශේ  කනතාවශඉ වුකීම එදා 

639 640 

[ු බ නිම ර පියතිවවී ම තා] 
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ප්රස  විධියට මතු වුරා නේ, අශ්  ඒ පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවජයාශඉ 

ජීවිතය අහිමි ශවන්ශන් නි ි. ඒ නිවා අද ්ති ාවයට එෂ  ශවච්ච 

අපකීර්තිමත්   ක පි ර මෂ  නිට්ටුවව ප්රශේ යට තිශසනවා. ඒ 

නිවා නිට්ටුවව ප්රශේ ශේ  කනතාවශුන් මම ශේ ු බ වභා 

ුර්භශේ  ්ඳ ා ් රලීමෂ   ජන්න  ිමිතියි, එදා ශේ වා ල්  

අපජාධයට  වු ර ශවච්ච, හිනා ශවච්ච, වතුුව ශවච්ච, ඒ ඝාත යන් 

අවුවීවපු  ිම ශ ශනකු පිළිසඳව ම ළඟම ශප ලීල්යට වාර්තා 

 ජන්න කිය ා. ඒ ල්ේධියට ශම න විධියකින් ශ ෝ දාය ත්වය 

 සා දීපපු අය පිළිසඳව ඔස දන්නවා නේ, අප ශවනුශවන්, ජට 

ශවනුශවන්  ජන්න ඕනෑ ප්රස ම ශේ තමයි, ඒ වා ල් යන් 

ශ ළිදජේ  ජන එ .  නිට්ටුවව ප්රශේ ශේ  කනතාවට ඒ වුකීම 

තිශසනවා. එශ ම නිත්නේ නිට්ටුවව ප්රශේ ශේ  කනතාව ජට පුජා 

යනශ  ට වම ජ නජ  ප්රතිචාජ ඔවුන්ට  ිශසන්න පු කවන්. අපි 

ඒ  ප්රාර්ථනා  ජන්ශන් නි ි. නමුත් ඒ තජමටම අශ්  හිශත් 

ශේදනාවෂ  තිශසනවා. අනුජාධපුජයට, කු බරෑු ට, ම නුවජට, 

සදු ර ට යන මන්ත්රීව බ ඔෂ ශ ෝම යන්ශන් ඒ පාශර්. ඒ ල්ේධියට 

එදා මුහුර දුන්ශන් එතුමා. වම ජ ශව ාවට එදා ඒ ල්ේධිය මට 

ශවන්නත් ්  තිබුරා. එශ මත් නිත්නේ තව මන්ත්රීවජශයකුට 

ශවන්නත් ්  තිබුරා. ශම  ද, එදා යේ මන්ත්රීවජයකු අහුවුරා 

නේ, ඒ අහුවුර අහුවුර ශ නාට එදා ඔවුන් ඒ අපජාධය  ජනවා.  

ඒ ශම නවා වුරත්, ඒ ල්ේධිය වේසන්ධශයන් ශේ වභා ුර්භය 

ඇතුශළ  වතුටින්  ථා ස   ජපු වම ජ මන්ත්රීව බ ශන හිටියා 

ශන ශවයි. ඒ අය   රපනා  ජන්න ඕනෑ, ශමවිනි ල්ේධි අප 

 ාටත් ශප දු සව. එළිශයන් විශේචනය එන්ශන් අපි ඔෂ ශ ෝට ම 

ශප දුශේ. මට මත යි, ශේ වභාශේ විපෂ මශේ  හිටපු මන්ත්රීව බ 

ශදපළෂ  ුින. ඒ ශදපළ දින් ්න්ශන් රඩලඩුව පිත්ශත්. මට 

මත යි, ඒ ශදපළ අජුළ  බවන් ශවනුශවන්  ථා  ජ ා, 

 ථානාය තුමාත් ප්රාර ඇපයට වාශඉ අජශුන ශම  ෂ  ශ ෝ 

යේ ස පෑමෂ   ළා. එශ ම ස පෑමෂ   ජ ා මාධයශයන් පවා ඒ 

ල්ේධිය ප්රල්ේධ වුරා. අශන්! ඊට පවීශව  ශදන්නාම එළියට සි ි ා 

ගියා. යේ පිරිව ට ඒ ශදන්නාම මාට්ුව ශව ා  ඒ ශදන්නාටම 

ශනළන්න පටන් ුත්තා.  රිම අමා බශවන් තමයි ඒ ශදන්නා ඒ 

වීථානශයන් ශේරි ා ගිශේ . අන්න! එදා ඒ ශදන්නාටම ශත් බරා,  

ශප ශ  ට්ුවශේ වාමාජි යන්ට විතජෂ  ශන ශවයි, අපටත් ප ජ 

ශදනවා කිය ා. එදා ඒ අයට ඒ  ශත් බරා. ඒ  ශත් බණු නිවා 

ශවන්න ඇති, දින් රඩලඩුශේ ඇමති ේ ශද කුත්  ිබි ා 

තිශසන්ශන්.  ඒ  ශස ශ  ම ශ  ඳයි. අපි වතුුව ශවනවා. ඒ 

ශවනව ඕනෑ, ඒ හිෂ මීම ඕනෑ, ඒ වංවජය ඕනෑ, ඒ විනය ඕනෑ. අපි 

ශේ  ඇතුශළ  ශව ර ේ  ජේදීප  ාටත් ශේ ශප දු අභිශයෝුය 

තිශසනවාය කියන පණිවු ය ශ  ඳට ශත් බේ අජශුන අපි  වු බ 

 වු බත්  ටයුතු  ජන්න ඕනෑ.   

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, විල්එෂ වන රඩලඩුක්රම 

වයවවීථා වංශ ෝධනය පිළිසඳ ඔසතුමා වඳ න්  ළ   බරෂ  මා 

මාධයශයන් දිෂ  ා.  ඔසතුමාට ඒ ුින ශ ළින් කියන්න 

ශ  න්දෂ  තිබුරා. මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, මට ඒ ත් 

කිය ාම තමයි ශේ  ථාව ්වජ  ජන්න ශවන්ශන්. ඔසතුමා ශ  ඳ 

ශේ පා න දිෂ මෂ  තිශසන, ශපෞ බමයෂ  තිශසන මන්ත්රීවජශයෂ . 

රපු දවශව  ්ඳ ා මා ඔසතුමා නිරීෂ මරය  ළා. ඔසතුමාට මශඉ 

 දවත ඇතුශළ  ශ  කු ශුෞජවයකුයි, රදජයකුයි  ශද ම 

තිශසනවා. මම 'හි බ' නාළි ාශේ ප්රවෘත්තියෂ  ස ේදීප ඔසතුමා 

වඳ න්  ළ ශදයෂ  දිෂ  ා. මට ඒශ න් ශප ඩි ශ  ටවෂ  විතජයි 

ස න්න පු කවන් ම  ිබුශඩල.  ඔසතුමාට  ිබුණු ඒ අවවීථාශේ 

ඔසතුමා කිේවා, විල්එ ට සශ න් ඡන්දය ුන්න  දන්න එපා. මම 

එශ ම වුශර ත් ඡන්දය ශදන්ශන්ම නි ි  කිය ා. අන්න 

ඔසතුමාශඉ ශ  න්ද! අපි ශම  ාටද සය ශවන්න ඕනෑ    ශේ  

ඇතුශළ  පනත ට ශ ෝ ශම   ට ශ ෝ  සශ න් ඡන්දය ුන්න 

සි ි ශන්. ඔසතුමාට වාශඉම ශ  න්දෂ  මටත් තිශසනවා. ඔය 

එශ කුටවත් සය ශව ා කිල්ම ශව ාව  මම ඡන්දය ශදන්ශන් 

නි ි, මශඉ  ෘදය වාෂ ෂියට එ ඟවයි මම ඡන්දය ශදන්ශන්. 

එළියට ගියාම අපට ශම  ා ුිහුවත්,  මි බවත් ශේ  ඇතුශළ  ඒ 

ශව ර ේ සි ි. අපි එළිශේ  ශේ පා නය  ජන්ශන්ත්, ශේ වභා 

ුර්භය ඇතුශළ  ශේ පා නය  ජන්ශනත් ශ  න්දෂ  ඇතිව, 

ශේ පා න ශපෞ බමයෂ  තියාශුන. විල්එෂ වන රඩලඩුක්රම 

වයවවීථා වංශ ෝධනයට  රි තව ශම   ට ශ ෝ එශ ම ඡන්දය 

ුන්න සි ි. ඒ ට ප්රකාතන්ත්රවාදය කිය ා කියන්ශන් නි ි. 

ඔසතුමාශඉ ශපෞේුලි   ිමිත්ත, මශඉ  ිමිත්ත,  ශමතින 

්න්න එ  එ  අයශඉ  ිමිත්ත තමයි ප්රකාතන්ත්රවාදය. 

එවිල්එෂ වන රඩලඩු ම වයවවීථා වංශ ෝධනයට ඡන්දය ශදන්ශන් 

නි ි, ඒ හින්දා ප යන්එ  කිේශව ත්, ඒ  මාජ  ථාවෂ  ශන්. 

එශ ම නේ ශේ  ඇතුශළ  අපට ශම කුත්  ජන්න සි ි ශන්. 

ශිමීට වේපන්න වමාකයෂ  ඇතුශළ  ඒ  ශවන්න සි ි. අපි වි ීවාව 

 ජන්ශන් අපි ජීවත් ශවන්ශන් ශිමීට වේපන්න වමාකය  

කිය ායි. දින් ශේ  ශිමීට වේපන්න වමාකයෂ  ශන ශවයි තමයි. 

ශ ෝ  ්ති ාවශේ   ඈත ශුෝත්රි  ජටව  තමයි අශ්  අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මිතිතුමාට ප ජ දීප ා මි බවා වාශඉ අත්දිකීේ  

තිශසන්ශන්. ශදවි  ාමුදු බවශන්! දින් අපට  ං ාව ඇතුශළ  ඒ 

අත්දිකීම  ිශසනශ  ට, ඒ අමිහිරි අත්දිකීම අශ්  ජට ඇතු ශළ ත් 

 ිශසනශ  ට  ශම න තජේ අපි අවාවනාවන්තද  ශම න තජේ 

අශ්  බුදු ද ම පිරිහි ාද  අශනකුත් රුමි  වංවීථා ශම න තජේ 

පිරිහි ාද  ජශට් කනතාව ශම න තජේ පිරිහි ාද   ිම තින ම 

තිශසන ශමන්න ශේ පිරිහීමත් එෂ   ුත්ශත ත්, අනාුතශේ  අපට 

තිශසන්ශන් අභිශයෝුයෂ .  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි,  ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමා පිළිසඳ පවත්වන ශ ෝ  ප්ර ා  ශයෝකනාශේදීප ප ත 

  බණු අනිවාර්යශයන් ්දිරිපත්  ජන ශ ව මම ් ර ා ල්ටිනවා. 

2022.05.09 දින ේශ රච්ඡ ශ ව ඝාතනය  ජන  ද ු බ 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා ශවනුශවන්  යුෂ තිය ව  

වාධාජරය ්ුව  ළ යුතුයි. එම පරීෂ මර ව  නඩු  ටයුතු 

 ඩිනේ  ළ යුතුයි. ඒ වාශඉම නඩු විභාුය වඳ ා විශ  ම 

ත්රිපුේු  ම ාධි ජර විනි ීචය වභාවෂ  පත් කිරීමට ු බ 

අග්රවිනි ීචය ාජතුමාශුන් ් ර ා ල්ටින ශමන් ීතතිපතිවජයාට 

දන්වන ශ ව ු බ  ථානාය තුමාශුන් ් ර ා ල්ටිය යුතුයි.  ඒ  

කියන  ාජරා විශ  මශයන් ම ශඉ ශේ  තාව අවවන්  ජන 

අවවීථාශේදීප මතෂ   ජනවා.  

ඒ ශේදවාච යට මුහුර දීපපු අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමාශඉ බිරිඳටත්, පුතණුවන්ටත් ු බ විම ර මජවං  

මිතිතුමාශඉ ශ ෝ ය, කාති  නිද වී ශපජමුශඩල ශ ෝ ය මම ශේ 

අවවීථාශේදීප ප්ර ා   ජ ල්ටිනවා. ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමාට නිවන් සුව  ිශේවා කියා ප්රාර්ථනා  ජමින්, අශ්  ශේ 

වභාව නිශයෝකනය  ජන කිල්ම මන්ත්රීවජශයකු අනාුතශේ  ශේ 

විධිශේ   අ  ර මජරය ට, අ  ර අනතුජ ට   ශු දු බ ශන ශේවා 

කියා ප්රාර්ථනා  ජමින් මශඉ අද වී දිෂ මම අවවන්  ජනවා. 

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, මට ශේ ්      සා දීපම පිළිසඳව 

ඔසතුමාට වීතුතිවන්ත ශවනවා. 

 
ගුණ  ාර්ෂකියන් රාජ්පු කතිරන් රාාමාණි්ෂකපත මතවා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි,- 

 
ගුණ මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ු බ මාරෂ කියන් ජාකපුත්තිජන් ජාවමාණිෂ  ේ මන්ත්රීතුමා.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ  ාර්ෂකියන් රාජ්පු කතිරන් රාාමාණි්ෂකපත මතවා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි,මම ශේ අවවීථාශේ අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ පවුශ ර ල්යදෙශදනාට මශඉ ශ ෝ ය 

ප්ර ා   ජනවා.  

මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, අද ඳදෑවන ල්ට මශඉ නම ශේ 
වභාශේ විටින් විට ප්ර ා  වුරා.  විනාඩිය   ා යෂ  තුළ ඒ 
පිළිසඳ ශප ඩි පි ිදිලි කිරීමෂ   ජන්න මම  ිමතියි. අද ඳදෑවන  
ු බ අග්රාමාතයතුමා මා පිළිසඳ විරැදි ප්ර ා යෂ  ශේ 
පාර්ලිශේන්තුශේ  ජ ා තිශසනවා.  

 

ගුණ මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ු බ මාරෂ කියන් ජාකපුත්තිජන් ජාවමාණිෂ  ේ මන්ත්රීතුමනි, 

ඔසතුමා ඒ ුින විවාදය ට යන්න එපා.  
 

ගුණ  ාර්ෂකියන් රාජ්පු කතිරන් රාාමාණි්ෂකපත මතවා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මට වමාශවන්න. විවාදයෂ  නි ි.  මට ශප ඩි  ා යෂ  

ශදන්න.  
 

ගුණ මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔසතුමාට අවවීථාවෂ  ශදන්න පු කවන්. 
 

ගුණ  ාර්ෂකියන් රාජ්පු කතිරන් රාාමාණි්ෂකපත මතවා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

විවාදයෂ  ශන ශවයි. මට විනාඩිය   ා යෂ  ශදන්න. ඇත්ත 

ව ශයන් අද ඳදෑවන  ජපු ඒ ප්ර ා ය ්තාම විජදි ප්ර ා යෂ .  

මශඉ විනාඩි 30   ථාශවන් ශ  ටවෂ  අජශුන  තමයි ු බ 
අග්රාමාතයතුමා ඒ ප්ර ා ය  ශළ . ඒ නිවා මම ශේ ප්ර ා ය 

ාවාගව*  ජනවා.  

ශේ ප්ර ා ය ඕනෑ ශ ශනකුට අජශුන ස න්න පු කවන්.  

අග්රාමාතයතුමා,  මාත්  එ රටීටීඊ එ ත් වේසන්ධ  ජ ා  ථා 
 ජ ා තිශසනවා.  මියි මාවශේ   යවිනි දාත්, මීට ශපජත් 
පි රශ යාන් වමඟ මශඉ වේසන්ධයෂ  තිබුරා කිය ා ශස  බවෂ  
ප්ර ා   ජ ා තිබුරා.  

 

ගුණ මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you request for time and make a proper 

statement.    

ගුණ  ාර්ෂකියන් රාජ්පු කතිරන් රාාමාණි්ෂකපත මතවා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

 ය වතාවෂ  අුමිති ශවච්ච අුමිතිතුමාශුන් මම ් ර ා 

ල්ටින්න  ිමිතියි, එශ ම ශේව ර  ජන්න එපා කිය ා. එතුමා 

ුිනත් අපි  ථා  ජනවා නේ, සට න්ශේ report එ  වාශඉ 

ශේව ර එළියට දමන්න පු කවන්.   
 

ශස ශ  ම වීතුතියි. 

ගුණ මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
I accept your condolences, but other than that, do not 

make any comments regarding that matter.  

ු බ ්න්දි  අනු බේධ ශ  ජත් මන්ත්රීතුමා . 
 

[අ.භා. 4.03] 

 

ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා වතේර ක මතවා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த ரஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, ඔසතුමාට ශස ශ  ම වීතුතියි, 

අප වමඟ පාර්ලිශේන්තුශේ  ටයුතු  ජ ා පසුගිය මියි 09විනි 

දින අප අතරින්  වද ටම ශවන්ව ගිය අශ්  හිතවත් අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා ශවනුශවන් ශ ෝ ය පළ  ජන ශේ 

අවවීථාශේ එතුමා ශවනුශවන් අද වෂ  ප්ර ා  කිරීමට අවවීථාව 

 සා දීපම ුින.  

ශප ශළ න්න බව වාශඉ අතිදුමී ජ ප්රශේ ය  ශු වි 

කනතාවට ශමන්ම අශනකුත් කනතාවට ්ම ත් ශව වාවෂ   ජමින් 

පළාත් වභාශේත්  ටයුතු  ජ ා, ඊට පවීශව  පාර්ලිශේන්තු 

මිතිවජරයට මුහුර දීප ා තමයි අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා 

පාර්ලිශේන්තුවට රශේ. පාර්ලිශේන්තුවට එන්න  ලින් මම 

එතුමා ශපෞේුලි ව දන්නවා.  මිතිවජර ුරනාව දීප  

ව ශයෝුය ශදන්න මම ඒ ප්රශේ ශේ දීප - එතුමාශඉ ුශේ- එතුමා 

වමඟ වේසන්ධ වුරා. එතුමා කනාධිපති මිතිවජරය, පළාත් 

පා න මිතිවජරය -ශ්රී  ං ා ශප දුකන ශපජමුර  ජපු ඒ 

මිතිවජර- විනි  ිම එ  දීපම මට එතුමා  මු වුරා.  මම එදා 

 ථාශේදීපත් කිේවා  එතුමා ශස ශ  ම නි තමාීත, අවිහිංව  

මන්ත්රීතුශමෂ  සව.  අපි එතුමාශඉ ුේ ප්රශේ යට ගියා වුරත්, 

එතුමා අපිත් එෂ   ශන ශවයි විඩි  රියෂ   ා ය ුත  ශළ .  ඒ 

ප්රශේ ශේ  කනතාව එෂ   තමයි එතුමා  ිම  ටයුත්තෂ ම  ශළ . 

එතුමා පාර්ලිශේන්තුවට පත් ශව ා පාර්ලිශේන්තුශේ  ටයුතු 

 ජශුන යේදීප, මම අමාතයවජශයකු ව ශයන්  ටයුතු  ජේදීප, 

නිවාව  ටයුතු වේසන්ධශයන් එතුමා එ  වතාව  ත  නිශේ  

මා මුර ුිහුරා. ශප ශළ න්න බව ප්රශේ ශේ  එතුමාශඉ 

මිතිවජර ශ  ට්ඨා ශේ  ජරවි බ ුේමානය  ්දි කිරීේ අතජමඟ 

නතජ ශව ා තිබුරා. ඒ ජරවි බශවෝ රසාධිතයි. එතුමා එදා ඒ 

ජරවි බවන් ශවනුශවන් ශපීත ්ඳ ා ඒ නිවාව ශවනුශවන් මුද ර 

 සාශුන ඒවා  ඩිනමින් ්දි  ජ ා ශදන්න  ටයුතු  ළා. අද ඒ 

ජරවි බවන් දුෂ  ශවනවා ඇති. ශම  ද, ඔවුන්ට  ිබුණු ඒ නිවාව 

ශවනුශවන්   ටයුතු   ජන්න පු කවන් වුශඩල ශේ අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාශඉ එදා තිබිච්ච ඳත්වා ය, ඳනන්දුව 

නිවායි.   

එතුමා පාර්ලිශේන්තුවට රවාම මාර්ු ්දි  ජන, ක ය 

 සාශදන, විදුලිය  සාශදන  වෑම ඇමතිවජශයකු ළඟටම ගිහි ර ා 

  බණු  ාජරා කිය ා ඒ ශු විකනපදව  එතුමාශඉ 

ඡන්දදාය යන් ශවනුශවන්, ජශට් පුජවිල්යන් ශවනුශවන් ්ම ත් 

 ාර්යභාජයෂ   ළා. එශ ම ශ ශනෂ  කනතාව විල්න්ම ම මඟ 

ඝාතනය  ජයි කිය ා අපි ශ  ශ  මද හිතන්ශන්  අප 

පාර්ලිශේන්තුවට එවන, ශපජළා අශ්  ශව වය  සාශදන කනතාව 

එශ ම පුේු ශයෂ  ඝාතනය  ජයි කිය ා අපට කිල්ශව ත්ම 

හිතන්න සි ි. අශ්  නිවාවව ට එශ ම නිත්නේ අශ්  

ජීවිතව ට කනතාවශුන් තර්කනයෂ  ශවයි කිය ා අපට කිල්ශව ත් 

හිතන්න සි ි. මම එදා  ථාශේදීපත් ඇහුශේ ඇයි ශේ වවජය ශේ 

ර ාජශයන් විඩි වුශඩල, ඇයි ශේ වවජය ශේ ර ාජශයන් දිගින් 

දිුටම ශේ ශේ පා නඥයාට ශෂ න්්රුත වුශඩල කිය ායි.  මම 

එදා ්ඳන්ම කිේශේ ල්යයට තුනෂ  විනි ඡන්ද ප්රමාරයෂ  තිශසන, 

643 644 

————————— 
*  පුා්වකාලව  ව ා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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තුන්ශදශනෂ  පමරෂ  පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝකනය  ජන 

ශස ශ  ම කු   ශේ පා න නයායෂ  අනුුමනය  ජන -මම 

නේ  ිමිති නි ි එතුමන් ාශඉ ශේ පා න නයාය  ශම  ෂ ද 

කිය ා කියන්න-  ශේ කනතා විමුෂ ති ශපජමුර කියන්ශන් 

ශ  න්ත්රාත් වමාුමෂ  කිය ායි. එතුමන් ා  ජන්ශන්  ශවනත් 

ශවනත් ශ  න්ත්රාත්. ශම නවාද ශේ ශ  න්ත්රාත් කියන්ශන්  ඒවා 

එ  එ  අයශඉ වුවමනා, එ  එ  අයශඉ වයාපෘති. ජාකය 

ශන වන වංවිධානව   රි සහුකාති  වමාුේව   රි වයාපෘති. ඒ 

වයාපෘතිවලින් තමයි එතුමන් ාශඉ ශේ පා න පෂ මය ව  

එතුමන් ාශඉ ශේ පා න ක්රියාවලිය ශු  නඟන්ශන්. ස න්න, 

ුශේ ්න්න කනතා විමුෂ ති ශපජමුශඩල පුේු ශයෂ  දි ා. ඒ 

පුේු යා තමයි ුමට ්න්න එ ම ්රිල්යා ාජයා. මුහුශඩල ශ ර 

 ුග ෂ  නි ි; හිශත් ශතතමනයෂ  නි ි. ඒ  ශ  ඳට ශ  ය ා 

ස න්න. අද ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදීප වුරත් ශේ ශ ෝ  ශයෝකනාව 

ුින ශ ෝ ය ප්ර ා   ජන්න එතුමන් ාට  ෘද වාෂ ෂියෂ  නි ි.  

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාශඉ අභාවය ුින  ෘදය 

වාෂ ෂිශේ  ශ ෝ ය තිබුරා නේ,  ඒ ශ ෝ ය නිර්වයාකව ප්ර ා  

 ජන්න එතුමන් ාට අවවීථාව තිබුරා. ශ  ශ  මද  ඒ  

නිර්වයාක ශවන්ශන්  එතුමන් ාශඉ  ෘදය වාෂ ෂිය  ථා  ජනවා, 

එඳඹ ා නිවා තමයි ජට ගිනි ුත්ශත්. ඳඹ ා නිවා තමයි ඳඹ ාත් 

එෂ   පාර්ලිශේන්තුශේ එ ට අසුන් ුන්න අශ්  අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මිය ගිශේ . ඳඹ ා නිවා තමයි, එදා  16ශදශනෂ , 

18ශදශනෂ   ා ශේ ශවේදීප 20ශදශනෂ  මිය ගිශේ එ කිය ා. ශපශර්දා 

අනුජාධපුජ ප්රාශේය ය වභාශේ මන්ත්රීවජශයෂ  මිය යනවා. එතුමා ඒ 

ල්ේධියට වේසන්ධශව ා ශජෝුාතුජව ල්ටි මන්ත්රීවජශයෂ .  

ජාකය ශේශප ළ වේසන්ධශයන් ුත්තාම, යාන වා න 500ෂ , 

600ෂ  ගිනිසත් වුරා. නිවාව 100ෂ , 150ෂ  ගිනිසත් වුරා. වම  බ 

රසාධිත තත්ත්වයට පත් වුරා. අපට රජංචියි, ශේ අ න්ශත්ට්ටේ 

අවීශව  ත බණියන් දූමරයට පත්ශව ා තිශසනවා  කිය ා. ඒවා 

ප්රල්ේධ ශවන්ශන් නි ි. ශස ශ ෝ ඳදවිය ඒ තත්ත්වයට පත්ශව ා 

තිශසනවා; අනාජෂ ෂිතශව ා තිශසනවා. ශේවා එදාත් ල්ේධ වුරා. 

ශේවා 1970 ුරන්ව ත් ල්ේධ වුරා, 1980 ුරන්ව ත් ල්ේධ 

වුරා. ඇති නිති පජතජය ශපන්වා වටන් කිරීම වි ීවවිදයා ශයන් 

පටන් ශුන, ඒ වි ීවවිදයා  ද බවන්ට ්ශුන ුන්න ශදන්ශන් 

නිතුව, අවු බදු ුරනාවෂ  වි ීවවිදයා ය තුළ ඒ ද බවන් 

තසාශුන ශේ ශු  ර න්ශඉ ශේ පා න වුවමනාව ශවනුශවන් 

 ටයුතු  ළා. අද ජට ඒ තත්ත්වයට පත්ශව ා තිශසනවා. 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා මිය යන්ශන්, එවිනි 

 ා  ඩලණි ශේ පා න පෂ මය  වුවමනාව ශවනුශවන්. ඒ 

වුවමනාව අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාට ස පා ා 

තිශසන්ශන්, ඒ  ා  ඩලණි පෂ මශේ  ක්රියා  ාපය නිවායි. එතුමා 

අහිංව  මන්ත්රීවජශයෂ .   

අතීතශේ  ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ශසෝේස ශුනාශේ  වුද  

අතීතශේ  ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ශසෝේස ශුනි ර ා ශසෝේස 

ුිහුශේ  වුද  ඒ කනතා විමුෂ ති ශපජමුරයි. ඒවා ඒ පරීෂ මර 

වාර්තාව  තිශසනවා. එදාත් ජත්නපුජ දිවීත්රිෂ  ශේ  අහිංව  

මන්ත්රීවජශයෂ  මිය ගියා. එවිනි ශේව ර ජාශියෂ   ළා. එදා විකය 

කුමාජරතුංු විනි අහිංව    ා  බවන්, ශප්ර මකීර්ති ද අ රවිව ී

විනි අහිංව  මාධය ශේදින්, වාුරි ා ශුෝමවී, ශත්විවී වන බශඉ 

විනි අය ඝාතනය  ළා. ඒ අය ශේ ජටට යමෂ   ජපු මිනිවීසු; 

ජටට රදජය  ජපු මිනිවීසු. එදා ශේ ශු  රශ ෝ ශේ විධියට වවරී 

වුවමනාශවන්  ටයුතු  ශළ  ඇයි   

කනතා විමුෂ ති ශපජමුර ල්යයට 3  කන පදනමෂ  තසාශුන, 

තුන්ශදශනෂ  පාර්ලිශේන්තුවට පත්ශව ා ශ  ශ  මද රඩලඩුවෂ  

 දන්ශන්  ශ  ශ  මද ජශට් නාය ත්වයෂ  ුන්ශන්  ඒ කන 

පදනම ල්යයට තුන, තුන මාජ,  තජ වාශඉ ශවේදීප අපටත් යේකිල් 

වි යෂ  ඇති වුරා.  ිසියි, ඒ ට ්  දීප ා ඒ  වමාකුත  ශළ  

නිත්ශත් ඇයි  එශ ම කනුත  ළා නේ, ශේ ශු  රශ ෝ අජ 

ශ  න්ත්රාත්වලින් සි ිජ ශවනවා. ශේ ශු  ර න්ශඉ 

මානල් ත්වය ජටට, ශ ෝ යට ශපන්නුවා. ශ ර පිපාල්ත ශේ 

පෂ මය නිවා ශේ ජටට ම ා විනා යෂ  ඇති වුරා.  

ශේ වේසන්ධශයන් ශන ශයකුත් වංවිධාන  ටයුතු  ළා. අපි 

දිෂ   විධියට පූකය පෂ මව  නාය යන් ශේවාට ඳ රපන්දේ 

දුන්නා, ජාකය ශන වන වංවිධාන ශේවාට ඳ රපන්දේ දුන්නා. 

ඇතිේ වමාක මාධය කා  ශමශ යවන්නන් ශේවාට ඳ රපන්දේ  

දුන්නා. ශේ ගින්න අවු වපු නිවා තමයි අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

විනි අහිංව යන් බිලි ුන්න ශේ ජාෂ මයන්ට පු කවන් වුශඩල. ඒ 

තුළින් ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ්න්න මන්ත්රීව බන් 225ශදනා 

ශන ශවයි, අද වමවීත ජටම අනාජෂ ෂිතයි. අපි එදා ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව තුළදීප කනාධිපතිතුමාට වු කීශමන් කිේවා, ශේ 

යන  ිරැ ර , ශේ යන වි  පිළිශවළ එච්චජ ශුභදාීක නි ි, ඒ 

නිවා රජෂ මාව තජ  ජමු කිය ා. නමුත් කාතයන්තජය, එදා හිටපු 

 මුදා ප්රධාීතන්, රජෂ මාව වේසන්ධශයන් හිටපු අය ශේ  ාජරය 

ශවනත් විධිය ට  ළමනා ජරය  ජන්න සිදෙවා. නමුත් ඒ  

ල්ේධ වුශඩල නි ි. එදා ජශට් කනතාවත් අනාජෂ ෂිත වුරා, 

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීව බත් අනාජෂ ෂිත වුරා,  ුේව  හිටපු 

ප්රාශේය ය වභා වභාපතිව බ, ප්රාශේය ය වභා මන්ත්රීව බ අනාජෂ ෂිත 

වුරා. ඒ විධියට වෑශ න පිරිවෂ  අනාජෂ ෂිත වුරා.  

 

ගුණ මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමා මූ ාවනය ුන්නවා ඇති.  
 

අනතුුණව ගුණ වප්රේපතනා ක සී. වදොලව කව මතවා මූලාානවයන් 
ඉව ක වූවයන්  ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා මූලාානාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பிரரம்நொத் சி. ததொலெத்த அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரெ, ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் 

அெர்கள்  தமலமை ெகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. PREMNATH C. DOLAWATTE left the 
Chair, and THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා වතේර ක මතවා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த ரஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, මා කියමින් ල්ටිශේ , අශ්  

ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාට ල්ේධ ශවච්ච ශේ 

අ ුවවෂ  ශන වන සවයි. එතුමාශඉ අභාවය ශවනුශවන් අද 

ශ ෝ ය ප්ර ා   ජන ශව ාශේ  ු බ අුමිතිතුමාත් කිේවා, 

එතුමාශඉ ඝාතනය වම  බ ශවනත් විධිය ට අර්ථ ථනය  ළා 

කිය ා. එම අර්ථ ථනය නිවිජදි  ජන්න ඒ මන්ත්රීවජයා 

ශ  ච්චජ ඳත්වා   ළත් ඒ  නිවිජදි ශවන්ශන් නි ි. ඒ  තමයි 

ඇත්ත. ඒ ඝාතනය වම  බ විම බවා. එවිනි වංවී ෘතියෂ , 

පිළිකු ර ව ුත  ිල්රීමෂ  අශ්  ජශට් ්ති ාවශේ  අපි දි  ා 

නි ි. අශ්  ජශට් මිනිවීසු ඕනෑම ශ ශනෂ  මිය ගියාම ඒ  

ශවනුශවන්  ේපා ශවනවා.  ිසියි, වමාකයට වි ා  වි  

ශ  ටවෂ   ජපු, අහිංව ව ශේ පා නය  ජපු අමජ කීර්ති 

අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාශඉ මජරය ශපන්ව ා වම ජ අය කිේවා, 

එශේ වාශඉම ශස ශ ෝ අයට ශවයිඑ කිය ා. එශ ව තර්කනය 

 ළා. ඒ නිවා තමයි අුමිතිතුමා ඒ ප්ර ා ය  ශළ .  

අපි ශේ අවවීථාශේ  කනතා විමුෂ ති ශපජමුශරන් ් රලීමෂ  

 ජන්න  ිමිතියි. ඒ වාශඉම විශ  මශයන් මතෂ   ජන්න ඕනෑ 

ීතතිඥ වංුමශේ  වභාපති යියි කියා ුන්නා ශ  නා ඇතු ක ඒ 
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පාර්ලිශේන්තුව 

වංුමශේ  ඇතිේ අයශඉ  ිල්රීේ ුින.  ශේ ජශට් ීතතිය  දන 

තින තමයි පාර්ලිශේන්තුව. ශේ ජටට අව ය ීතති වේපාදනය 

 ජ ා,  ඒ අරපනත් වේමත  ජන තින තමයි පාර්ලිශේන්තුව. 

නමුත්, අද ශේ ජට ීතතියෂ  නිති ජටෂ  සවට පත්  ජන්න  ටයුතු 

ල්ේධශව ා තිශසනවා, ශේ ීතතිඥ වංුේව  ල්ටින ඇතිේ 

ීතතිඥව බන්ශඉ  ිල්රීම නිවා. ඒ ීතතිඥව බ විජදි  බවන්ට ඇප 

 සා දීප ා ඔවුන් ඳවාවිවලින් එළියට එේදීප අත්ශප ළවන් ශදන 

තත්ත්වයට පත්ශව ා. විජදි  බවන්ට අද ශේ ජශට් නිද ව  සා 

දීප ා තිශසනවා. විජදි  බවන්ට විජදි  ජන්න තව අවවීථාවෂ  

දීප ා තිශසනවා. එඅපි ඔයා ා ස ා ුන්නේ. අපි ඔයා ාට වු 

කියන්නේ. අපි ඔයා ා ශවනුශවන් ශපීත ල්ටින්නේ. ඔයා ාට 

ඕනෑම ශදයෂ   ජන්න පු කවන්එ කිය ා ශචෝදනාව  රි ද, විජදි ද 

කිය ා තීන්දු  ජන්න  ලින් ඇප  සා ශදේදීප ම  ් ළින් පිළි 

ුන්න තත්ත්වයට පත්  ජ ා තිශසනවා. ශේ ජශට් ීතතිය 

ක්රියාත්ම  ශවන්න ඕනෑ නේ වමාකය දින ුන්න ඕනෑ 

විජදි  බවා  වුද, නිවිජදි  බවා  වුද ඇප  ිශසන්ශන් ශම න 

වාශඉ ශ නාට ද කිය ා.  

ඒ විනා  ශවච්ච ශේපළ තුළ ජාකය ශේපළ වි ා  ප්රමාරයෂ  

තිබුරා. අද අධි ජරව ට විජදි  බවන් ්දිරිපත්  ජේදීප වම ජ 

ශව ාවට ීතතිඥව බ ශපීත ්ඳ ා තර්   ජනවා, ඒ ජාකය 

ශේපළව  වීවභාවය ශම  ෂ ද කිය ා. ඒ නිවා අපි ශත් බේ ුන්න 

ඕනෑ, ඇතිේ පුේු යන් විජදි මඟ යන ශේ ශම ශ  ශත්දීප තවත් 

එ ාට ශන යන්න ්  තසන්න. අපි දිෂ  ා කනතා විමුෂ ති 

ශපජමුර නිශයෝකනය  ජමින් ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ හිටපු 

මන්ත්රීවජශයෂ  කියනවා, ඒ මිීත මි බේ  ජපු අය, ශේපළව ට 

ගිනි තසපු අය, ඒ විනා  ාරී ක්රියා  ජපු ල්යදෙශදනා රජෂ මා 

 ජන්න ඕනෑ, ඒශු  ර න් රැ  ුන්න ඕනෑ කිය ා. ඔවුන් 

 දන්ශන් ශේ තත්ත්වය තවත් විඩි  ජන්නයි. ඒ නිවා ු බ 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා ශවනුශවන් ශුනා ශේ ශ ෝ  

ශයෝකනාශේදීප, එතුමාශඉ වනර ුායනා  ජන ශව ාශේදීප, වනර 

 ථනය  ජන ශව ාශේදීප අපි වමාකශයන් එ  ශදයෂ  ් ර න්න 

ඕනෑ. ඒ වාශඉම නුසුදුසු ප්ර ා   ජන ශේ පා න පෂ මවලින් 

් ර න්න ඕනෑ, එශ ම  ටයුතු  ජන ීතති වංුේවලින් 

් ර න්න ඕනෑ, ශප ලිවී ශදපාර්තශේන්තුශවන් ් ර න්න ඕනෑ, 

ශේ විජදි දිගින් දිුට  ජන තවත් අය ශවනුශවන් ශේ විධියට 

ශපීත ්න්න එපා කිය ා. ශේ ජශට් ීතතිය තිශසන්න ඕනෑ. ීතතිශේ  

රජෂ මාව තිබුශර ත් තමයි අපට ශේ ජට වංවර්ධිත ජටෂ  සවට 

පත්  ජන්න පු කවන් ශවන්ශන්.  

ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා ඳත්වා   ශළ  

ශේ පා නයට ඇවි ර ා, ශේ පා නය තුළින් ඒ ුමට, ඒ 

ප්රශේ යට  ා ජටට ශදයෂ   ජන්නයි. එශ ම වි ෂ   ජන්න 

ඳත්ව   ජපු ශ ශනෂ  දි ා තමයි ශවනත් ර ාජශයන් ස  ා 

වමාකය ක්රියාත්ම  වුශඩල. ඒ ට කනතා විමුෂ ති ශපජමුර වි ා  

ඳත්ශත්කනයෂ   සා දුන්නා. ඒශ න් මු ක ජටම ගිනි ුත්තා. 

ඒශු  රශ ෝ තුන්වන වජටයි ශමශ ම  ශළ . 1970දීප  ා 1988දීපත් 

 ළා. 2022දීප තුන්විනි වජටයි ඒශු  රශ ෝ ශේ ශ  න්ත්රාත්තුව 

 ශළ .  

ඒ ශු  ර න්ශඉ  ෘදය වාෂ ෂිය ඒ ුින දන්නවා. ඒ නිවා ඒ 

ශවනුශවන් ශපීත ්න්න එපා කියන එ යි  ා බණි ව 

් ර න්ශන්. අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාට  ජන එ ම වාධාජරය 

එයයි. ශේ ල්ේධිශයන් පවීශව  අනුජ කුමාජ දිවානාය  මන්ත්රීතුමා 

පාර්ලිශේන්තුශේදීප  ළ පළමුශවනි  ථාශේදීප කිේවා, එතම 

පෂ මශේ  එ  වාමාජි ශයෂ , එ  මන්ත්රීවජශයෂ  ශේ ල්ේධියට 

වේසන්ධ ශව ා ්න්නවා නේ ශපන්වන්නඑ කිය ා. නමුත්, ශේ 

ශවේදීප ඒ අයශඉ 200ශදනකුට විඩි  පිරිවෂ  ශේ වේසන්ධශයන් 

ීතතිමය  ටයුතු  ජශුන යේදීප අත්අ ංවනවට පත් ශව ා ්න්නවා. 

ඒ  ජ වෂ  ශන ශවයි. ඒවා ව න්න සි ි. ඒ නිවා වවජශයන් 

වවජයට ගිහි ර ා ශේ ජට තවත් ගිනි තියන්න එපා  කිය ා අපි ඒ 

අයට කියන්න  ිමිතියි. ඒ නිති වුණු ජාකය ශේපළ නිවත 

ඳපයන්න, ජාකය රදායමට එ තු  ජුන්නා තත්ත්වයට පත් 

 ජන්න භාඩල ාුාජශේ  මුද ර වි ා  ප්රමාරයෂ  ශය දවන්න 

ශවනවා. ඒ නිවා එවිනි   ටයුතු  ජන පෂ ම ව   ඩල ායේව  

අය දින්වත්, ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාට  ජන 

වාධාජරයෂ  විධියට ඒ ප්රතිපත්ති ශවනවී  ජ ුන්න ඕනෑ. ඒ වෑම 

ශ ශනකුශඉම ශේ පා න වංවී ෘතිය ශවනවී  ජුන්න ඕනෑ.  

මීට ශපජ අපි ඒ ශවනව ඇති  ළා අපට මත යි.  අපි 
මිතිවජර ුරනාවෂ  කයග්ර ර  ළා.  අපට ශ  ඳට මත යි 
1994ට  ලින් 1986, 1987 මිතිවජරව දීප දිගින් දිුටම ප්ර ාජ 
එ ර   ළ ර ාජය.  ිත්තෑ ුරන්ව  ශුව ර ගිනි තිේසා, 
අසූුරන්ව  ශුව ර ගිනි තිේසා.  ිසියි, 1994 ශපජළිශයන් 
පවීශව  නිවාව ගිනි තසන, ප්රතිවාදියාට ප ජ ශදන ශේ පා න 
වංවී ෘතිය නිති වුරාය කියන එ  අපට ශ  ඳට මත යි. 
 ිසියි, ශේ වවශර් - 2022- නිවත ඒ තත්ත්වය නිත්නේ  ඒ 
ක්රමය රජේභ  ජ තිශසනවා. එහි ශු දුජෂ  සවට ඒ අහිංව  
මන්ත්රීතුමා පත් වුරා. ඒ නිවා ශේ තත්ත්වය නිවිජදි  ජශුන 
යන්න පු කවන් නේ, ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා ශේ 
ජටට  ළා වා ශව වය  ජ ා එතුමා ස ාශප ශජ ත්තු ශවච්ච ශේ 
්මීට ශවයි කියා අප ල්තනවා.  

මම මීට ව ා  ථා  ජන්න යන්ශන් නි ි. ු බ අමජකීර්ති 
අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ අභාවය ශවනුශවන් එතුමාශඉ රදජණීය 
බිරිඳ, මා ීත අතුශ ෝජළ ම ත්මියට ව  එම පුතණුවන්ට අපශඉ 
ශ ෝ ය ශේ අවවීථාශේදීප ප්ර ා   ජනවා. එතුමාශඉ පුතණුවන් 
ශේදනාශවන් ුත  ළ  ිටි අපි දිෂ  ා. ඒ වාශඉම එතුමා 
නිශයෝකනය  ළ මිතිවජර දිවීත්රිෂ  ශේ  කනතාවට, ඒ 
මිතිවජර ශ  ට්ඨාවව  ල්යදෙ වශ ෝදජ කනතාවට එතුමාශඉ 
අභාවය ශවනුශවන් ශ ෝ ය ප්ර ා   ජන්න මා ශමය අවවීථාවෂ  
 ජ ුන්නවා.  

ඒ විතජෂ  ශන ශවයි. එතුමාත් වමඟ මිය ගිය ශප ලීල්ශේ  -
රජෂ ම  අං ශේ - ශව වය  ළ නි ධාරි ම ත්මා ශවනුශවන් ඒ 
ම ත්මයාශඉ පවුශ ර අයට ශ ෝ ය ප්ර ා   ජන්නත් මා ශමය 
අවවීථාවෂ   ජ ුන්නවා. අවවාන ව ශයන් ු බ අමජකීර්ති 
අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාට නිර්වාර වේපත්තිය ප්රාර්ථනා  ජමින් 
මශඉ  ථාව අවවන්  ජනවා.  

ශස ශ  ම වීතුතියි. 

 

ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

කුත් කුමාජ මන්ත්රීතුමා. 

 

[අ.භා. 4.22] 

 

ගුණ ජ්ග ක කුමාර සුමිත්රාරරචි ම මතවා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர சுைித்ரொரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ්තාම ශ ෝ ාන්විත ශ ව 

අශපන් වමුුත් ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා 

ශවනුශවන් ශ ෝ ය පළ  ජන අවවීථාවටයි අපි ශේ ව භාගී ම 

ල්ටින්ශන්.  මීට මාවය ට ශපජ එනේ, මියි මාවශේ  09වන දා ශේ 

ශේ ාව ශවනශ  ට අශ්  හිතවත් අමජකීර්ති අයියා -ු බ 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා- ශමශ  වින් වමුශුන 

තිශසනවාය කියන ්තාම අවාවනාවන්ත පණිවු ය අපට  ිබුරා. 

එතුමා  දිල්ශේ  ශමවිනි තත්ත්වය ට පත් වුශඩල ඇයි කියන 
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[ු බ ්න්දි  අනු බේධ ශ  ජත් ම තා] 
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 ාජරාව අද මු ක ම ත් ජට වාශඉම ශ ෝ යම  දන්නවා. ඒත් 

වම ජ ශව ාවට අශ්  අධි ජර, අශ්  විනි ීචය රවන, අශ්  

ීතතිඥශයෝ ඒ  දන්ශන් නි ි. අධි ජරව දීප ශේ වේසන්ධශයන් 

මතු ශවච්ච   බණු  ාජරා පිළිසඳව අශ්  මරයජ විතානශඉ 

මන්ත්රීතුමාශඉ  ථාශේදීප  කියන ශ  ට පි ිදිලි වුශඩල, ශමය යේ 

පිරිව ශඉ ප ජ දීපම ට ප්රතිප්ර ාජ එ ර  කිරීමෂ  වන නිවා  එදා 

ල්දුමේ ල්ය ර  වාධාජර ක්රියාදාමයෂ  විධියට ඒ අය දි  තිශසන 

සවයි.  

ශේ ශ ෝ ශේ  වෑම වත්වයකුට ම ජීවත් ශවන්න අයිතියෂ  

තිශසනවා. මිනිවීසුන්ට විතජෂ  ශන ශවයි, ල්වුපාවුන් ඇතු ක ඕනෑම 

වශතකුට ජීවත් ශවන්න අයිතිය තිශසනවා. මනුමයශයකු මම ව ා 

ඳතුේ සව අපි දන්නවා. ඒ, ඳත්තරීතජ මනුමයත්වය  ිබූ 

ශ ශනකු තවත් මනුමයශයකුට අමානුෂි  විධියට ප ජ දීප ා, ්තා 

ප ත් -නිර්දය- විධියට  ඝාතනය   ජන්ශන් ශ  ශ  මද, තවත් 

මනුමයශයකුට එශ ම  ජන්න අයිතිය  ිබුශඩල  ශ  ශ  මද 

කියන  ාජරය අපට ශේ ශව ාශේ  අ න්න ල්දු වනවා, ු බ 

නිශයෝකය  ථානාය තුමනි.  

බුදුජකාරන් ව න්ශව  ශතවජෂ  වි ම  ළ, ජ තන් 
ව න්ශව  ා වි  හිටපු, බුේධ ධර්මය ප්රධාන රුම -ප්රධාන 
දර් නය- විධියට අද න අශ්  ජශට් මිනිවීසු තුළින් ශේ වාශඉ 
ප්රචඩල ත්වයෂ , ේශ රච්ඡත්වයෂ  මතු වුශඩල ශ  ශ  මද කිය ා  
අපි ශව යන්න ඕනෑ. ශමවිනි අවාවනාවන්ත තත්ත්වය ට මුහුර 
ශදන්න ල්දු වා ශව ාශේ ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාට 
ශම න වාශඉ  ිඟීමෂ  ඇති ශවන්න ඇතිද  එතුමාට ඒ 
ශම ශ  ශත් ශම න තජේ ශේව ර ල්හිපත් ශවන්න ඇතිද  වෑම 
පුේු ශයකුම ්පදුශර ත් මිය යන සව අපි දන්නවා. නමුත් 
මජරයට පත් ශවන්ශන් කුමන ශව ාශේද කියන්න ශසෞේධයන් 
විධියට අපි දන්ශන් නි ි. අශ්  ජීවිත  තර අඟ පිනි බිුග වින්ශන්  
කියායි බුදු වදශන් වඳ න්ව තිශසන්ශන්. ඒ බුදු වදන පවෂ  
 ජමින් එදා ඒ ල්ේධිය ඇති වු රා. නමුත් එදා ල්ේධිය -ඒ ක්රියාදාමය
- ්තා ප ත් වාශඉම ශේ  රච්ඡයි. මනුමයශයකුට ඳ බම විය යුතු 
මජරයෂ  ශන ශවයි, එතුමාට ඳ බම වු  ශඩල. ඒ ේශ රච්ඡ ඝාතනයට 
දාය  ශවච්ච වම ජ අය අදත් එළිශේ  ්න්නවා කිය ා අපට 
දිනුන්න  ිශසනවා. අදත් ඒ අය පුජවාජේ ශද  වමින්  ටයුතු 
 ජනවාය කියන  ාජරයත් අපට දිනුන්න  ිශසනවා. අද අශ්  
ජශට් ීතතිය, අශ්  ජශට් කනතාවශඉ ජීවත් මශේ අයිතිය වාශඉම 
ප්රකාතන්ත්රවාදය පිළිසඳව අපට නිවත නිවතත් ප්ර ීන ව ුත 
තත්ත්වය ට  මුහුර ශදන්න ල්දු ම තිශසන සව මා හිතනවා. ඒ 
නිවා ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාශඉ මජරය, වාමානය 
මජරයෂ  විධියට හිතා  ටයුතු  ජනවාට ව ා එය සුවිශ  ෂී 
ල්ේධියෂ , ්තා ප ත් ඝාතනයෂ  කියන  ාජරය අවශසෝධ 
 ජශුන  ටයුතු  ළ යුතුයි කියා අපි වි ීවාව  ජනවා. එතුමා 
ශවනුශවන්  වාධාජරය ්මීට  ජන්න නේ ඒ ල්ේධිය පිළිසඳ  
අ ගිය මු ගිය තින් ශව යා ස ා, ඒ අදාළ ල්යදෙ පුේු යන්ට 
දඬුවේ  සා දිය යුතුයි. ඒ   ජ ා තමයි නිවත එවිනි තත්ත්වයෂ  
අශ්  ජට තුළ ඇති ශන මමට අව ය වාතාවජරය වි ශවන්ශන්. 
ඒ තුළින් තමයි යේ පුේු ශයකු තවත් ශ ශනකුට එවිනි 
හිරි ිජයෂ   ශන  ජන තිනට  ටයුතු ල්ේධ ශවන්ශන්. 

නිට්ටුවව, අත්තනු ර  අධි ජරශයන් ශේ ල්දුමමට අදාළව 
 ටයුතු  ජ ඇති ර ාජය මරයජ විතානශඉ මන්ත්රීතුමා කිේවා. ඒ 
නිවා ශේ  ාජරය විශ  ම ම ාධි ජරය ට ශුනගිහි ර ා, 
විශ  ම නඩු විභාුයෂ  විධියට, ත්රිපුේු  ම ාධි ජර විනි ීචය 
වභාවෂ  විල්න් ශේ නඩුව විභාුයට අජශුන, ු බ අමජකීර්ති 
අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාශඉ ඝාතනයට වේසන්ධ  අයට එශජහිව 
 ටයුතු  ජ ා එතුමා ශවනුශවන් වාධාජරය ්මීට  ජන්න ඕනෑ. 
ඒ වාශඉම ඒ පවුශ ර අයට මුහුර ශදන්න ල්දු වා තත්ත්වයට 
එශජහිව ීතතිය  රියා ාජව ක්රියාත්ම   ජන්න ඕනෑ කියා අපි 
වි ීවාව  ජනවා, ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි.  

ඒ විතජෂ  ශන ශවයි. ප්රාශේය ය වභා, පළාත් වභා නිශයෝකනය 

 ජන මන්ත්රීව බ විවිධ ර ාජශයන් හිරි ිජව ට  ෂ  වුරා, මියි 

මාවශේ  09වන දා. ශේ  ථා  ජන මටත්, තවත් මන්ත්රීව බ 

ජාශිය ටත් ඒ අවාවනාවන්ත තත්ත්වශේ දීප හිරි ිජ  වුරා. අශ්  

ශුව රව ට වාශඉම  ාර්යා ව ටත්  ානි වුරා. මශඉ 

 ාර්යා යට ප ජ ශදන්න එනශ  ට ශව ාව  රියටම ජාත්රී 

8.07යි. මම  රියටම ජාත්රී 8.01ට තමයි එතිනින් පිටත් වුශඩල. 

මශඉ  ාර්යා යට ප ජ ශදන්න එනවා කියන පණිවු ය මට 

ශන  ිබුරා නේ, මාත් ඒ  ාර්යා ශේ  රැඳී ල්ටියා නේ ශේ වන 

විට මටත් නිවන් සුව ප්රාර්ථනා  ජමින්  ථා  ජන්න ශේ ු බ 

වභාශේ ්න්න මන්ත්රීව බන්ට ල්දු ශේවි.  මශඉ මජරයට වේසන්ධ 

ඝාත යන් ශ  යන්න කිය ා කියන්නත් ල්දු ශේවි.  

එදා ල්ේධිශේ දීප අශ්  වශ ෝදජ මන්ත්රීව බන්ශඉ වාශඉම 

පාෂ ෂි යන්ශඉත්, අපට ඡන්දය දුන්නු වි ා  පිරිව ශඉත් 

නිශවවී  ිඩුවා;  ාර්යා   ිඩුවා. ඒ විතජෂ  ශන ශවයි, ඒ අයශඉ 

ශේපළ ශව ජා ුත්තා; විනා   ළා.  බපිය ර ශ ෝටි ුරන  

කාති  වේපත් නිති  ළා.  බපිය ර ශ ෝටි ුරන  ශපෞේුලි  

වේපත් නිති  ළා. ශේ ල්ය ර  අශ්  ජශට් වේපත්; අශ්  ජශට් 

ධනය. ශේවා නිවත  සා ුන්න ම ා වි ා  ම න්ල්යෂ  ුන්න 

අපට ල්ේධ ශවනවා.  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, මශඉ  ාර්යා යට ප ජ 

දුන් අය ුින කියනවා නේ, ඒ අය මා දි  ාවත් නිති, මා ුින 

 රියා ාජව දන්ශන්වත් නිති, මශඉ දිවීත්රිෂ  ශේ වත් ශන වන 

අය. මශඉ  ාර්යා යට ප ජ දීපම වේසන්ධශයන් ශප ලීල්ය මූලි  

ව ශයන්  ුගනාශුන තිබු ශඩල, අනුජාධපුජ දිවීත්රිෂ  ශේ  ශ  ඳින් 

දින ඳුත් ්ංජිශන් බව බ ශදන්ශනෂ . තවත් මන්ත්රීවරිය ශඉ 

නිවවට ප ජ දීප ා තිශසනවා; ත ංුම ශ  වීවත්ත  ංදිශේ  

වා නව ටත් ප ජ දීප ා තිශසනවා. ඒ අය යේ පිරිවෂ  එෂ   

තමයි ශේ ක්රියාදාමශේ  ශයදුශඩල. ශපෞේුලි ව අප දන්ශන්ත් 

නිත්නේ එවිනි ත බර පිරිව ට, එවිනි දින ඳුත් පිරිව ට ඇයි 

ශමවිනි ේශ රච්ඡත්වය ට යන්න ල්ේධ වුශඩල  අශ්  ුේව  

මිනිවීසු අපට ු න්න රශේ නි ි; හිරි ිජ  ශළ  නි ි. මම ඒ 

CCTV දර් න සිදෙවා. ශදතුන්ල්යයෂ  ශ  වීවත්ත  න්දිශේ  

්ඳ ා රවා. ඒ අය අතජ මා දන්නා කිල් ශ ශනෂ  හිටිශේ  නි ි. 

ඒ අය අතජ ල්ටි අනුජාධපුජ දිවීත්රිෂ  ශේ  ්න්න ශම ජුවව 

වි ීවවිදයා ශේ  ්ංජිශන් බශවකු ව  ශිමයාව  තමයි ශප ලීල්ය 

 ුගනාුත්ශත්. ඒ අය කියනවා, අශ්  තිනට, පාශර් යන 

වා නව ට හිරි ිජ  ජ ා, ු  ා, කුඩු  ජ ා අජ කියපු 

මන්ත්රීතුමියශඉ නිවවටත් ප ජ දීප ා, ඊට පවීශව  ඒ ශු  ර න් 

අජුළයට ගියා කිය ා. ඒ අයම පිළිුන්නවා, ඒ අය පාන්දජ 

4.00ට ශේ ප ජදීපේ ල්ය ර   ජ ා ුාදෙ මුවශද ජට - Galle Face - 

අජුළයට ගියා කිය ා. ඒශ න් කියන්ශන් එෂ ශ ෝ ඒ අය 

එඅන්තජශේ එ අය, නිත්නේ ශපජුවුාමීන්, එශ මත් නිත්නේ 

ශ ළින්ම කනතා විමුෂ ති ශපජමුශඩල අය සවයි. 

 'අජුළය ්තාම අහිංව , රදජණීය අජුළයෂ ' කියන එ  

දින් වචනව ට සීමා ශව ා තිශසනවා. ඒ අජුළය තුළ 

ේශ රච්ඡත්වය, ඒ අජුළය තුළ න්මරය, ඒ අජුළය තුළ වවජය 

තිශසනවා කිය ා ත වු බ  ජ තිශසනවා. ඇත්තටම අජුළයට 

රදජය  ජන, රදජණීය අජුළයෂ  ප්රාර්ථනා  ජන ශේ ජශට් 

ප්රකාතන්ත්රවාදීප ශේ පා න ඕනෑ ේ ්මීට  ජ ුන්න ඳත්වා  

 ජන ත බරයන්, වශ ෝදජයන් ඇති; මිනිවීසු ඇති.  ිසියි, ඒ 

අයශඉ ඒ ඕනෑ ම පිටින් අද අන්තවාදීප ශේ පා න පෂ මව  

නාය යන් තමන්ශඉ ස ශ ෝභිත්වය ත වු බ  ජ ුන්න 

ඳත්වා   ජන සව තමයි ශේශ න් ශපශනන්ශන්.  

මම කිේශේ එ  ල්ේධියෂ  ුින පමරයි. එවිනි ල්ේධි ල්ය 

ුරනෂ  වුරා. මන්ත්රීව බන් 70 ුරන ශඉ නිවාව, ඒ වාශඉම 

649 650 



පාර්ලිශේන්තුව 

අශනකුත් ම කන නිශයෝජිතයන් 150 ට විඩි පිරිව ශඉ නිවාව 

ගිනි තිය ා විනා   ළා. ඒ විතජෂ  ශන ශවයි, විවිධ අය 

හිරි ිජව ට  ෂ   ජ ා වි ා  ශේපළ  ානියෂ   ළා. ශේ ජශට් 

වේපත් තමයි ඒ නිති  ශළ . කාතිශේ  අනාුතයට තිශසන වේපත් 

තමයි ඒ නිති  ශළ .  

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා වේසන්ධව ත්රිපුේු  

ම ාධි ජර විනිසු බ මඬු ර ෂ  ්දිරිශේ  නඩු විමවන අතජම ඒ 

ල්ේධි වේසන්ධව ශව යන්නත්, ඒවාශේ  අ ගිය මු ගිය තින් 

ශව යන්නත් අතිු බ කනාධිපතිතුමා කනාධිපති ශ  මිමන් වභාවෂ  

පත්  ළ යුතුයි. අද පත්  ජ ා තිශසනවා ශ  මිමන් වභාවෂ , 

වන්දි තෂ ශව  බ  ජන්න ශ ෝ ශවනත් ශම නවා ශ ෝ  ජන්න. 

ඒශ න් නේ අපට ඇති වි ෂ  නි ි. ඊට එ ා ගිහි ර ා, ඒ 

ල්ේධිව ට මු ර බීකය දිමූ, ඒ ට ඳදවු  ජපු, ඒ ට වේසන්ධ 

ශවච්ච, ඒ ට විවිධා ාජශයන් ව ාය දුන්, වවජය විපිරූ 

ල්යදෙශදනා වේසන්ධව ශත ජතු බ අජශුන විමර් නය  ජ ා 

දඬුවේ ශදන්න තීන්දු තීජර ුත යුතුව තිශසනවා. අපි එය ්තාම 

ශුෞජවශයන් කියනවා.  

වම ජ විට අද මන්ත්රීව බන්  ථා  ජන්න සයයි, රජෂ මාව 

ුින හිත ා. නමුත් අපි ශේ  ාජරය කියනවා. ශේ වභාශේ  

වම ජ මන්ත්රීව බ ශේ ල්ේධි ශ ළා දකිනවා. තව වම  බ ශේ ල්ේධි 

නිවත ශන ශවන්න ප්රාර්ථනා  ජනවා. එශ ම ප්රාර්ථනා  ජන 

ුමන්ම එතුමන් ාටත් අමත  ශව ා එතුමන් ාශඉ 

 ටව රවලිනුත් පිට ශවනවා, නිවත මන්ත්රීව බන්ශඉ ශුව රව ට 

යන්න ශම  ෂ   රි ශ  තුවෂ   දන  ාජරයෂ . ශමතිනදීප  ථා 

 ජපු ශු  ෂ  මන්ත්රීතුමන් ා වාශඉම අපිත් අශ්   ෘදය වාෂ ෂිය 

අනුව ශුන එන විවිධ අර පනත්ව ට අශ්  ඡන්දය ශදන්න 

 ෑවීතියි. ඒ, අශ්   ෘදය වාෂ ෂිශේ  තිශසන ්     ව  අපට ඒ 

පිළිසඳ තිශසන අවශසෝධයත් එෂ  යි.  ිසියි, අප මජරවා 

කිය ා, අපට ු නවා කිය ා, ශුව ර ගිනි තියනවා කිය ා 

තර්කනය  ජ ා  ටයුතු  ජන ශ  ට ශ  ශ  ද ප්රකාතන්ත්රවාදයෂ  

තිශසන්ශන්  ශේ ඳත්තරීතජ වභාව තුළ ප්රකාතන්ත්රවාදය නිත්නේ, 

ශවනත් ශ  ශ  ද තිශසන්න පු කවන්  ු බ නිශයෝකය 

 ථානාය තුමනි, ඒ නිවා අපි ්තාම ශුෞජවශයන් අශ්  මිති 

ඇමතිතුමන් ාශුන්, අශ්  මන්ත්රීතුමන් ාශුන් ් ර නවා, වචන 

 සු බවන ශ  ට වුකීශමන්  සු බවන්න කිය ා. වධර්ය ශදන්න 

ශුදජට යන්න කියන්න අමුතුශවන්  වු බවත් ඕනෑ නි ි. මිනිවීසු 

ඡන්දය දීප ා  අප ශමතිනට එේවා නේ, ශ  න්ද  රියට තියාශුන 

වි   ජන්න මන්ත්රීව බන්ට පු කවන් ම තිශසනවා.  වම ජ 

වංඝයා ව න්ශව  ා වාශඉම තවත් විශට  කනතා විමුෂ ති 

ශපජමුශඩල මන්ත්රීව බ කියනවා,  පළමුශවනි පියවජ ශේ ,  ඊළඟට 

මීට ව ා ද බණු ශවන්න පු කවන් කිය ා. 

මම හිතනවා, ඒ තුළින් ්වීමතු වන්ශන් ේශ රච්ඡත්වය සව. බුදු 

ද ශේ ශ  තින වත් කිය ා නි ි, එවවජශයන් වවජය 

වන්ල්  ශඳ එ කිය ා. වවජය තියාශුන ්වීවජ ට යන්න 

පු කවන් මෂ  නි ි. වවජය වන්ල් ශඳන තිනට වමාකය ශුන 

යන්න පු කවන් ම තිශසන්න ඕනෑ. බුදු වදනට අනුුත ශවච්ච 

වීවාමීන් ව න්ශව  නමෂ  නේ  වදාවත් වවජය වපුජන්ශන් 

නි ි.  වු බන් ශ ෝ වීවාමීන් ව න්ශව  නමෂ  ශමවිනි ර ාජයට 

වවජය වපුජනවා නේ ඳන්ව න්ශව  බුදු  ාමුදු බවන්ටයි මුලින්ම 

පිුවපාන්ශන්. ඳන්ව න්ශව  ධර්මයටයි පිුවපාන්ශන්.  ාදින ර 

හිමිපාරන්ශුන්, අශ්  ම ා වංඝ ජත්නයට වේසන්ධ එවිනි 

ප්ර ා   ජන  ාමුදු බවන් ව න්ශව  ාශුන් අපි ්තාම 

ශුෞජවශයන් ් ර ා ල්ටිනවා, එවිනි වවරී ප්ර ා   ජන්න එපා 

කිය ා. ප්රකාතන්ත්රවාදශේ  නාමශයන් කියමින් තවත් 

මන්ත්රීවජශයකුට හිරි ිජ  ජන්න, ශුදජට ු න්න, ගිනි තියන්න, 

ජීවිතය නිති  ජන්න කියා ශන කියන ශ ව අපි ් ර ා ල්ටිනවා. 

ශම  ද, ඒ ගිනි ුත් ශුව රව  අය තමයි දන්ශන් ඒශෂ  තිශසන 

අමා බ ම; ඒ ශේදනාව. අද අප ශම නවා  ථා  ළත් අමජකීර්ති 

මන්ත්රීතුමාශඉ, අමජකීර්ති වශ ෝදජයාශඉ මජරශේ  ශේදනාව 

විඩිශයන් දිශනන්ශන් එතුමාශඉ ද බවාට ව  බිරිඳටයි, එතුමා 

වදාපු  දාපු, අේමා තාත්තා ්න්නවා නේ, ඒ අයටයි. ඒ ශේදනාව 

දන්නා, අේමා තාත්තා ල්ටින, ද බවන් ල්ටින, වශ ෝදජ 

වශ ෝදරියන් ල්ටින මනුවීවශයකුට තවත් ශ ශනකුට ු න්න, 

සණින්න, හිරි ිජ  ජන්න කිය ා ඇින ර  දිවන  ජ ා කියන්න 

පු කවන් මෂ  නි ි.  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මන්ත්රීතුමා ශේ වභාව තුළ වාශඉම ්න් පිටතදීපත් ම කන 

නිශයෝජිතශයකු විධියට ්තාම ඳවවී මට්ටමින්  ටයුතු  ළා. 

එතුමා ්තාම නි තමාීත, අහිංව , රදජණීය වශ ෝදජශයෂ . අපි 

 වු බත් පාශ   එඅමජකීර්ති අයියාඑ කිය ායි එතුමාට  ථා  ශළ . 

අපි කිල් විශට  හිතුශේ නි ි, එතුමා ශේ ර ාජශයන්  දිල්ශේ  

අ  ර මජරයට  ෂ  ශවයි, ඝාතනයට  ෂ  ශවයි කිය ා. එතුමා 

මිය යන්න  ලින් දවශව ත් ශ  ළඹ එන්න  ලින් මට  ථා  ළා. 

එතුමා ශ  ළඹ රපු ශව ාශේත් ඳශේ ව බශේ අපි මුර ුිසුරා. ඒ 

අවවීථාව  අපි කිල් විශට  හිතුශේ නි ි, එතුමාට ශමවිනි 

බිහිසුණු මජරය ට මුහුර ශදන්න ල්ේධ ශවයි කිය ා. එතුමාශඉ 

මජරය ල්දු වා ර ාජය වේසන්ධ  share වන වම ජ videos 

දිෂ  ාම ඇඟ කිළි ශප ළා යනවා. අපට එය හිතාුන්නවත් සි ි. 

අපි එවිනි ම ා විනා  ාරී ශදයෂ  දිෂ  ා නේ දිෂ ශෂ , මෑත  

පාකිවීතානශේ දීප ඇති වා ල්ේධියයි. ඒ  ාර්යයශේ දීප ්ේජාන් නාන් 

මිතිතුමා ්තාම නිවිරැදිව ීතතිය ක්රියාත්ම   ළා.  ිසියි, අශ්  

ජශට් එශව  වන සවෂ  තවම ශපශනන්නට නි ි. අධි ජරය 

ශ  යි පිත්ශත් ද ්න්ශන් කිය ා හිශතන වම ජ අවවීථා 

තිශසනවා. ශේ ේශ රච්ඡ ප ජදීපේව ට වේසන්ධ ශවච්ච අය විවිධ 

ීතතිඥයන්  ජ ා ඳවාවිව ට ඇවි ර ා,  ඇප අජශුන, ම රමා ා 

දේමවාශුන ශපන්වන්න  දන්ශන් 'අපි ීතතියට ඳඩින් ්න්නවා' 

කියන  ාජරයයි. අද ීතතිය ්දිරිශේ  විරැදි  බවන් ශව ා 

්න්ශන් ශේ ල්දුමේවලින් හිරි ිජයට පත් ශවච්ච අය. ීතතිය 

්දිරිශේ  අහිංව  පාර් ීව සවට පත් ශව ා ්න්නවා, හිරි ිජ 

 ජන අය. ඒ නිවා අප හිතන්ශන් යුෂ තිය, වාධාජරය මන්ත්රී ද, 

වාමානය මනුවීවයා ද කිය ා ශවනවෂ  නිතිව ්මීට ශවන්න ඕනෑ 

කිය ායි. ඒ වාශඉම, ප ජ  ෑ ශ ශනකුට ඇති වන තත්ත්වයයි, 

මජරයට පත්  ජපු ශ ශනකුශඉ ඥාතින්ට ඇති වන තත්ත්වයයි, 

ශුයෂ  ගිනි ුත්ත ශ ශනකුට ඇති වන තත්ත්වයයි අතජ 

ශවනවී ේ තිශසනවා. එම නිවා ඒවා වේසන්ධශයන් ක්රියාත්ම  

වනශ  ට, දඬුවේ ශදනශ  ට, ඒවා වේසන්ධශයන් විභාු  ජන 

ශ  ට ඒ ඒ තත්ත්වයට අනුව  ටයුතු  ළ යුතුව තිශසනවා. ඒවා 

වමාන තත්ත්ව ශන ශවයි. වම  බ කියන්න ඳත්වා   ජනවා, 

එදා ශුෝ රශ  වී පිට්ටනියට ගිහි ර ා ු පු නිවා තමයි ශේ  

වුශඩල කිය ා. ඇත්ත, යේ ශ ශනකු ුිුවමෂ  ඇති  ජුන්න 

එතිනට ගියා නේ ඒ  ම ා අමන, නජ , ශමෝ  ක්රියාවෂ . ඒ 

පිළිසඳව අශ්  ප්රවාදයෂ  නි ි.  ිසියි, ඒ ල්ේධිදාමයට එ ා ගිහින් 

මිනිසුන් මජ ා, විනා   ජ ා, ජීවිත නිති  ජනවා නේ, ඒ  ඊට 

ව ා  ශස ශ  ම ද බණු ක්රියාවෂ . ඒ නිවා ඒ  අනුමත  ජන්න 

අපට ශ  ශ  මටවත් පු කවන් මෂ  නි ි.  

අපි ශේ  ාජරයත් මතෂ   ජන්න ඕනෑ. අශ්  අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා වාශඉ අහිංව  ම කන නිශයෝජිතශයකු 

අපට නිති වුශඩල 'ශේ ජශට් ම කන නිශයෝජිතශයෝ ශ   බ, 

වංචා ාජශයෝ, දූෂිතශයෝ' කිය ා ශු   නඟපු ඒ වවරී ව ුත 

මතවාදය නිවායි. ඒ වාශඉම, 'රඩලඩුශේ මන්ත්රීව බන් කියන්ශන් 

ම ා අපජාධ ාජයන්' කියා ඇතිේ අය ශපන්වන්න ඳත්වා  කිරීම 

නිවායි. ශමය, ඒ නිවා ඇති ශවච්ච ල්ේධියෂ . අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා  වුද කිය ා හිතා ස ා ඒ අය ප ජ 

651 652 

[ු බ කුත් කුමාජ සුමිත්රාරජච්චි ම තා] 
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ශදන්න රවා නේ, ඔවුන් පියවජ කීපයෂ  පවීවට යනවා. එශ ම 

නේ ශමවිනි විපතෂ  ශේ වාශඉ ශ  ඳ මනුවීවශයකුට ශවන්ශන් 

නි ි. ඇවි ර ා ස  ා අපි  වුද කිය ා ශවේවා නේ ශමවිනි 

ශදයෂ  ශවන්ශන් නි ි. නමුත් වමවීතයෂ  විධියට 'ම කන 

නිශයෝජිතශයෝ ශ   බ, දූෂිතශයෝ, වංචා ාජශයෝ' කිය ා වමාකුත 

 ජන්න  ටයුතු කිරීම නිවා තමයි ශේ තත්ත්වය ඇති ශව ා 

තිශසන්ශන්. ඒ නිවා ඒ  අවාවනාවන්ත තත්ත්වයෂ . අමජකීර්ති 

මන්ත්රීතුමාත්, අපිත් ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ඇවි ර ා තවම ්තාම 

ශ ටි  ා යෂ  පමරයි. අපි, ඒ ශ ටි  ා ය තුළ කිල්දු වාල්යෂ , 

වජප්රවාදයෂ  ුන්ශන් නිතිව  ටයුතු  ජපු අය; ජකශයන් කිය ා 

ලූනු බි ෂ වත් අජශුන නිති අය. 

එශ ම  ටයුතු  ජන අපට එවිනි ශචෝදනා එ ර   ජන එ  

විරැදියි. මන්ත්රීව බන් 225ශදනා අතශර් ශ  ජ ේ  ජපු, වංචා 

 ජපු, දූෂිත වි   ජපු අය ්න්නවා නේ ීතතිය  ජ ා එ ර  ා 

මජ ා දිේමත් අපට  මෂ  නි ි.  ිසියි, එශ ම ශන වන 

අහිංව  මිනිසුන්ටත් එ ම ඇින ර  දිවන  ජ ා, එ ම විධියට 

ශචෝදනා  ජ ා එෂ  පිත්තකින් ඒ අයශඉ චරිතය ඝාතනය  ජ ා, 

අශනෂ  පිත්ශතන් ජීවිතය නිති  ජනවා නේ ඒ  ම ා 

අපජාධයෂ  කියන  ාජරාව මා මතෂ   ජනවා. ඒ වේසන්ධශයන් 

ීතතයනුකූ ව අව ය  ටයුතු   ජන්න කිය ා අපි ජකශයන් 

් ර නවා.  

ඒ වාශඉම ු බ  ථානාය තුමා  මිදි ත් ශව ා,  අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජ  මන්ත්රීතුමාශඉ ඝාතනයට අදාළ ම ාධි ජර නඩු 

විභාුය ත්රිපුේු  විනිසු බ මඩු ර ෂ  ්දිරිශේ   විභාුයට ුන්න 

කියන ් රලීම ීතතිපතිතුමා  ශවත ශය මු කිරීමට අව ය පියවජ 

ුන්න කියන  ාජරාවත් මතෂ   ජන අතජම,  ඒ 

අපජාධ  බවන්ට වි බේධව ීතතිය ්තාම ් ළින් ක්රියාත්ම  

 ජන්නය කියන  ාජරාවත් මතෂ   ජනවා.  

විශ  මශයන්ම ශේ අවවීථාශේ අමජකීර්ති අතුශ ෝජ  

මන්ත්රීතුමාශඉ පවුශ ර අය ශවත අපශඉ වංශේුය,ශ ෝ ය, දු  

ප්ර ා   ජනවා. එතුමාශඉ බිරිඳ ව  ද බවා ්තා ශේදනාවට පත් 

ශව ා ඇති. ඒ වාශඉම අවජර ශව ා ඇති. ඔවුන් ශවනුශවන් 

අපට  ළ  ිකි යේ යුතු මෂ  ශේ නේ ඒ ල්ය ර  අප ල්යදෙශදනා 

එ තු ශව ා  ළ යුතුව තිශසනවා. ශමවිනි ේශ රච්ඡ ඝාතන 

තවදුජටත් ල්දු ශන මම වඳ ා ශේ වමාකය වවිස ුන්වන්න  

දිනුවත්  ජන්න ඕනෑ. අපි ප්රකාතන්ත්රවාදය තුළ ඕනෑම ීතතියෂ  

පනවන්න, ීතතියෂ  වේමත  ජන්න  ටයුතු  ජන ුමන් ශමවිනි 

තත්ත්වයන්ට එශජහිව  ක්රියාමාර්ු ුත යුතුව තිශසනවාය කියන 

 ාජරාවත් මතෂ   ජමින්, ශේ ල්ේධිය වේපූර්රශයන්ම ශ ළා 

දකිනවා. අශ්  අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාට   ප්රාර්ථීතය 

ශසෝධියකින් නිවන් සුව  ිබීමට අප  ළ ල්යදෙ පින් ශ  තු වාවනා 

ශේවා කියා ප්රාර්ථනා  ජමින් මශඉ අද වී දිෂ මම අවවන් 

 ජනවා.  

ශස ශ  ම වීතුතියි. 

 

[අ.භා. 4.40] 

  

ගුණ වරො ාන් රරසිහත මතවා (වාරිමාතාග අමාවය ාත ක්රීඩා 

තා වයෞවන කටයුතු අමාවයතුමා) 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க - நீர்ப்பொசன அமைச்சரும் 

ெிமளயொட்டுத்துமற ைற்றும் இமளஞர் ெிெகொர அமைச்சரும்)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe- Minister of Irrigation and 
Minister of Sports and Youth Affairs) 

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ශප ශළ න්න බව 

දිවීත්රිෂ  ශේ  කනතාව ශවනුශවන් ශේ ඳත්තරීතජ වභාව 

නිශයෝකනය  ජමින් ල්ට මීට මාවයකුත් දිනය ට මත්ශතන් අප 

අතරින් ශවන්ව ගිය අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා වා ල්  

ශ ව ඝාතනය කිරීම අපි තජශේ  ශ ළා දකිනවා. ඒ වාශඉම එම 

ඝාතනයට අදාළ නඩු විභාුය වඳ ා විශ  ම ත්රිපුේු  ම ාධි ජර 

විනි ීචය වභාවෂ  පත්  ජ ා, ඒ  අපජාධ  බවන් අධි ජරය 

 මුවට ්දිරිපත්  ජන්න කිය ා අපි ීතතිපතිතුමාශුන් ් ර ා 

ල්ටිනවා.  

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා 2008 වර්මශේ දීප පළාත් 

වභා මිතිවජරයට ඡන්දය ් ර  ා, කයග්ර රය  ජ ා, ඳතු බ 

මිද පළාත් වභාව තුළින් ඒ පළාශත් කනතාවට සුවිශ  ම 

ශමශ වජෂ  ්මීට ල්ේධ  ළා. ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, 

එතුමා 2012 වර්මශේ දීප නිවත පළාත් වභා මන්ත්රීවජයකු ශ ව 

ශත්රී පත් ශව ා ඒ පළාතට ශ  කු ශව වාවෂ  ල්ේධ  ළා. 2014 

වර්මශේ  මහින්ද ජාකපෂ ම මිතිතුමාශඉ රඩලඩුව පජාකය වුරාට 

පවීශව  පත්වුණු ය පා න රඩලඩුව ම  සිංකුශේ ල්දු  ළ ඒ මූ ය 

වංචාවට එශජහිව ඒ ාසේධ විපෂ මය විධියට අපි ශපළුිශ න 

ශ  ට, ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ  ශේ පා න වයාපාජය 

ශ  කු අභිශයෝුයෂ  වුරා. ශම  ද,  2015 කනවාරි 8විනි දා ශේ 

ජශට් ස ය ුත්තු කනාධිපතිවජයා ශප ශළ න්න බව 

දිවීත්රිෂ  ශයන් බිහි වුණු ශ ශනෂ  නිවා. අශ්  දිවීත්රිෂ  ශේ  අශ්  

ප්රතිවාදියා විධියට හි ටිශේ  එව ට හිටපු කනාධිපතිවජයායි. ඒ 

වාශඉම එතුමා පෂ මය  නාය යා විධියටත්  ටයුතු  ළා.  

2018දීප මාත්, අප අතරින් ශවන් වුණු අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමාත්, ඒ වාශඉම එතුමාශඉ විශයෝශවන් හිවී වා පුුවවට 

ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  කනතාව නිශයෝකනය  ජමින්  පත් 

ශව ා  ්න්න කුත් වමජවික්රම මිතිතුමාත්, පුංචිසඩල ා 

ජත්නාය  මිතිතුමාත්, ජී.ජී. චන්්රශව න මිතිතුමන් ා ඇතු ක 

 ඩල ායමත් පළාත් පා න නිශයෝජිතයන් එෂ   එ තු ශව ා 

දිවීත්රිෂ  ශේ  ශේ පා න ුමන කයග්ර රය  ජා ශුන යන්න 

ශ  කු වි  පිළිශවළෂ  ශමශ යවාවා. අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමා ඒ වඳ ා අසීමිත  ිප කිරීමෂ   ළා.  2019දීප අපි 

කනාධිපතිවජරය කයග්ර රය  ළා. ඊට පසුව  ම  

මිතිවජරශේ දීප ශප ශළ න්න බශේ  ෘතවනර දත් කනතාව 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා ශේ ු බ වභාවට පත්  ජ එවේදීප  

එතුමා පාර්ලිශේන්තුවට ශුශනන්න,  ශදන්න පු කවන් ඳපරිම 

ව ශයෝුය ශදන්න දිවීත්රිෂ  ශේ  නාය යා විධියට මට  ිකියාව 

 ිබුරා. ඒ වාශඉමයි ඒ පිුවපව අද ශේ වභාවට ඇවි ර ා ල්ටින 

කුත් වමජවික්රම මිතිතුමාත්  ටයුතු  ශළ . 

මම ඊශේ ත් වඳ න්   ථා  ළා වාශඉ,   1977න් පසුව රපු 

රර්ික  ක්රමයත් එෂ   ශේ ජශට් නිමීපාදන රර්ික ය   ා 

විුවණු සව අපි දන්නවා.  1988-89දීප ශේ ජට ශ ර වි ෂ   ජමින් 

ප්රචඩල ත්වය, ේශ රච්ඡත්වය ඇතිවුරා. සවී  ගිනි තිය ා, 

ට්රාන්වීශ ෝමර්  ගිනි තිය ා, ජාකය ශව ව යාට තුවෂ කුව එ ර  

 ජ ා වි ට යන්න එපා කිය ා, ශේ පා නඥයන් මජා දමමින් 

ේශ රච්ඡ කනතා විමුෂ ති ශපජමුර   ළ ඒ අපජාධ නිවාත්, තිව ී

වවජ  යුේධශයන් ශේ ජට රර්ික  ව ශයන් දිගින් දිුටම   ා 

විටීමත් මු ර  ජශුන ශ   ර් බිලියන 51ෂ  ශ ෝ යට රය 

ශවච්ච කාතියෂ  විධියට ශේ ජට තුළ වමාක අව නයෂ  ඇති වුරා. 

ඒ වමාක අව නයට යේ යේ  ා ව  ල්දු වා වංචා ශ  තු වන්නට 

ඇති. ජාකය පරිපා නශේ  ශ  ද ශව ව  ම ත්ව බන් ල්ටින 

අතජතුජ අ ව ශ ව, ජාකය ශව වය  රියට ්ුව ශන  ජන 

 ඩල ායේ නිවා ඇති වා පරිපා න දුර්ව තාත් ඒ ට ශ  තු 

ශවන්නට ඇති.  ඒ වාශඉම, ව නාධාජ ව  පාඩු  සන රයතන 

කියන ශේ ල්ය ර  ශ  තු ශ  ට ශුන ඇති ශවච්ච ුිටදෙ එෂ  ම 

යේ වමාක අව නයෂ  එනවා. ශමන්න ශේ වමාක අව නය වමාක 

වවජයෂ   ජන්න වමාක මාධය භාවිත  ජමින් යේ  ඩල ායමෂ  

වි සුේ ව වී  ජනවා. ශේ විධියට වමාක මාධය භාවිත  ජ ා 

වමාක අව නය ප්රචඩල ත්වයෂ  සවට පත්  ජන්න  ටයුතු  ළ 

653 654 



පාර්ලිශේන්තුව 

අය අත්අ ංවනවට ුිීතශේ ප්රමාදයෂ  තවමත් තිශසනවා. ශේ 

පිළිසඳව ශව යා සිලීමට  ශ්රී  ං ා ශප ලීල්ශේ  ශප ලිවීපතිතුමාට 

වුකීමෂ  තිශසනවා.  

2022 අශප්ර  ර මාවශේ  05ශවනි දා මම ශේ ඳත්තරීතජ වභාශේදීප 
 ථාවෂ   ළා. ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමාට මත  ඇති, මට 
ඒ ශව ාශේ  ශප ලිවීපතිතුමා විශේචනය  ජන්න  ල්ේධ වුරා. 
ශප ලීල්ශේ  එෂ   ඩල ායමෂ  වාධාජරව  ටයුතු  ළත්, තවත් 
යේ  ඩල ායමෂ    ටයුතු  ජන ර ාජය පිළිසඳ මට ප්ර ීනයෂ  
තිබුරා. ජට  ශප ලීල්යෂ  වුරාම, ශේ ජශට් ම  කනතාව රජෂ මා 
කිරීශේ වුකීමෂ  තිශසනවා.  ත බ ශේවා,  ාංඡන ශේවා, ඒවා  
ු ුත්තාට වි ෂ  නි ි, ජට  රජෂ මාව ශවනුශවන් තීන්දු-
තීජර ුන්ශන් නිත්නේ.  මම ශේ ඳදා ජරය  කියන්ශන්  ජටටම 
විදුත් ශවන නිවා.  එදා -28ශවනි දා -  බුේධි අං  වාර්තා 
 ිබුරා,  ශජ මාන් ජරල්ං  මන්ත්රීවජයාශඉ නිවවට ප ජ දීපමට 
වි සුේ  ජනවා කිය ා. 

ඒ ප ජ දීපම  ජන්න මු ර වුශඩල  වුද කිය ා මම ශේ 
ඳත්තරීතජ වභාශේදීප එදා කිේවා. දයාල්රි කයශව  ජ මිතිතුමා අද 
ශේ වභාශේ ල්ටිනවා. මම එතුමා ශේ ට  ඝු  ජන්ශන් නි ි. 
 ිසියි, මට ශේ ුින කියන්න ශවනවා. මම නිවතත් කියනවා, 
මම එදා කියපු ශේ ් ර ා අවී  ජුන්ශන් නි ි කිය ා. එය 
එශ වමයි. එදා මම ඒ  කිේශේ වුකීශමන්. කනතා විමුෂ ති 
ශපජමුරත්, ශපජුවුාමී  ඩල ායමත්, ඒ වාශඉම ශ්රී  ං ා නිද වී 
පෂ මශේ  ල්ටින මශුන් පළිුන්න අව ය  ඩල ායමකුත්, කුඩු 
ුවා මන්ද මානල් ත්වශයන් ්න්නා පිරිවකුත් -ඒ කියන්ශන් 
ශම  ෂ ද  ජන්ශන් කියන එ  අවශසෝධ  ජුත්ශත් නිති 
පිරිවකුත්- භාවිත  ජමින් මශඉ නිවවට ප ජ ශදන වි  පිළිශවළ 
ල්ේධ  ළා. ශ  ේතුජා බුදු ජකාරන් ව න්ශව ශඉ ධර්මය ශේ 
ශ ෝ ශේ  රජෂ මා  ජුන්න ල්ටින අපි ්තාම ු බ  ජන ම ා 
වංඝ ජත්නශේ  ශුෞජවය බිඳ දමමින් යේ යේ ශේ පා න 
 ඩල ායේ එෂ   ල්ටින වීවාමීන් ව න්ශව  ාත් ශේ 
ප්රචඩල ත්වයට එ තු වා සව අපි දිෂ  ා. ඒශෂ  ප්රතිල යෂ  විධියට 
ශ  කු විනා යෂ  ශව ා තිශසනවා. 

මම පහුව දා කිේවා, ශේ වමාක අව නය තුළින් 
ප්රචඩල ත්වය ට යෑමට ්  ශදන්න එපා කිය ා. මම ශ්රී  ං ා 
ශප ලීල්ශයන් ් රදෙවා, ප්රචඩල ත්වය ට යනවා, ඒ ට ්  
ශදන්න එපා කිය ා. පසුගිය දින  මශඉ රියිදු බ ම ත්තයා මට 
ශමශ ම  ථාවෂ  කිේවා. එමම පාන්දජ තුනට ශ  ළඹ සවී එශෂ  
එන්න සවී නිවතුශේ ්න්නශ  ට, එ  ත බරශයෂ  ශමෝටර් 
සයිල්   ශේ  හුළං සි ි ා නිවා ත රදෙ  ජශුන රවා. මම 
ඇහුවා, ශ  ශ  ද ගිශේ  කිය ා. පෂ මය  පන්තිය ට ව භාගි 
ශවන්න ගිය සව ඔහු  මට කිේවාඑ කිය ා. ඒ කියන්ශන් 88-89 
 ා ශේ  ප්රචඩල ත්වය විපිරූ පෂ මශේ  පන්තිය ට ව භාගි 
ශවන්න ගියා කිය ා තමයි ඒ ත බරයා කිය ා තිශසන්ශන්.  

අපි දන්නවා, මියි මාවශේ  09විනි දා අජුළයට  ප ජ ශදන්න 

යේ පිරිවෂ  ගිය සව. අපි ඒ  අනුමත  ජන්ශන් නි ි.  ිසියි, ඒ 

ජාත්රිශේ  ම කන නිශයෝජිතයන්ශඉ නිවාවව ට ප ජ දුන් ක්රමය 

එ ම ක්රමයෂ . ජශට් තිශසන රර්ික  ප්ර ීනයත් එෂ   ශපට්ර ර 

නිති  ා ය   ෂ මණි ව ශපට්ර ර ුන්න තිබුශඩල නි ි. ඒවා ඒ 

නිවාව ගිනි තියන්න වි සුේ  ජ ා එ තු  ජන  ද ශපට්ර ර. ඒ 

විතජෂ  ශන ශවයි. අපට දිනුන්න ඕනෑ, ශපට්ර ර දමපු ශසෝේස 

 ද ාද කිය ාත්. එශ මත් ප්ර නීයකුත් ශමතින තිශසනවා. ඒ 

නිවා ශේ විධියට ශේ වි සුේ ල්ය ර ම ල්ේධ  ශළ  88-89 

 ා ශේ   ඒවා ශමශ යවපු  ඩල ායේව  එදා හිටපු 

නාය යන්ශඉ ඳපශදවී පරිදිමයි. අද  ිම තිනම ප්රචඩල ත්වය, 

වවජය දකින්න තිශසනවා. ඒ වාශඉම  ිම තිනම  ථා 

 ජන්ශන් වවජය ුින. 

අපි ශේ ජශට් බුේධි අං ශයන් ් රලීමෂ   ජනවා, මියි 

මාවශේ  09විනි දා ජාත්රිශේ  ශවච්ච ල්දුමශේ, ඒ අපජාධශේ  ම  

ශම ළ  බවන්  ශව යා ුන්න කිය ා. තිවී වවජ   ා යෂ  

පිවිති යුේධයට වුකිව යුතු ත්රවීතවාදීපන් අ ර ා ුන්න අශ්  බුේධි 

අං ව ට  ිකියාව  ිබුරා. ඒ වාශඉම බිහිසුණු ත්රවීතවාදය 

පා නය  ජන්න අශ්  ත්රිවිධ  මුදාවට  ිකියාව  ිබුරා. ඒ නිවා 

අපි  ශ්රී  ං ා ශප ලීල්ශයන් ් ර නවා, ත බර පජපුජ වාශඉම ශ ර 

පිපාවශයන් ල්ටි, මත් ්රවය භාවිත  ළ පසු ්වෂ -සවෂ  ශන දින 

ල්ටි  ඩල ායේ භාවිත  ජමින්   ප්රචඩල ත්වය ශමශ යවා, ඒ 

ත බරයන්  ්වීවජ ට දම ා විඟම ප ා ගිය අපජාධ  බවන් ටි  

ශව යා ුිීතශේ වුකීම ව  ව ා ්ුව  ජන්න කිය ා. ඒ වඳ ා 

ශප ලිවීපතිවජයාශඉ වුකීම  ා යුතු ම, අපජාධ පරීෂ මර 

ශදපාර්තශේන්තුශේ වුකීම  ා යුතු ම ්ුව  ජන්න ඕනෑ  ා ය 

ශමයයි කියන එ  තමයි විශ  මශයන් අපි ශේ ශව ාශේ 

කියන්ශන්.  

එ  අපජාධ    රලියෂ  විල්න් එදා ශේ ජශට් ත බරයන්  විජදි 

මාර්ුයට ශුන යන්න  ටයුතු  ළා.  ශ ර පිපාවශයන් ්න්න, 

ස ය ුන්න සිරි, ල්යයට තුන වත් කන වජමෂ  නිති 

  රලිව ට නිවතත් ශේ ජශට් ත බරයන් ටි   ි ි ුන්න ්  

තියන්න සි ි, ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි. ඒ  තමයි අපි 

ශේ ශව ාශේ විශ  මශයන් ල්හිපත්  ජන්ශන්. ඒ ත බරයන් 

ශවනුශවන් අපි විවුගේ ශඉන්න ඕනෑ.  

දින් අපි  ථා  ජනවා,  ල්රිමාශවෝ සඩල ාජනාය  මිතිනිය 

හිටියා නේ  කිය ා. ල්රිමාශවෝ මිතිනියශඉ ප්රතිපත්ති ටි  ශුදජ 

යිේශේ  වුද  ල්රිමාශවෝ මිතිනියට අන්ත පජාකයෂ  අත් ජ දීප ා 

එතුමිය ශුන ගිය වි  පිළිශවළ ප්රතිෂ ශම ප  ළ ශේ ජශට් 

කනතාව අද කියනවා,  ල්රිමාශවෝ මිතිනියශඉ වි  පිළි ශවළ 

ශුනාවා නේ  කිය ා. එශ ම නේ, system  change ශවන්න 

නිවත ඒ වි  පිළිශවළ ශඉන්න ශවයි; නිමීපාදන රර්ික යෂ  

ශු   නඟන්න ශවයි. ඒ වාශඉම වංචාජ යන් ශේ ජටට එන්න 

නේ, වංචාජ යන් ශුන ඒශේ වි  පිළිශවළ අපි  දන්න ඕනෑ.  

අජුළය කියන්ශන් ශම  ෂ ද  අජුළය කියන්ශන් ශේ ජශට් 

කනතාව  ජීවන වටන කය ුන්න  ජන වි  පිළිශවළෂ . 

අජුළශේ  ්න්න  ඩල ායශමන් අපි ් ර නවා, ුමෂ  ුමෂ  

ුරශන් ගිහි ර ා ත බරයන් ්වීවජ ට ුන්න  ටයුතු  ජන්න 

කිය ා. මශඉ අමාතයාං ය යටශත් රයතන ුරනාවෂ  

තිශසනවා. ත බර ශව වා වභාව තිශසනවා, කාති  ශය වුන් 

ශව නාං ය තිශසනවා. වුකීමෂ , වි  පිළිශවළෂ  ඇතිව වි  

 ළ  ිකි ත බරයන් ශු   දිමිය  ිකි වි  පිළිශවළෂ  අපට 

තිශසනවා. ජටට විසෑ රදජයෂ  තිශසන ත බරයන්ට ඒ වුකීම 

භාජ ශදන්න අපි සූදානේ. ්රී ා  ා ශයෞවන  ටයුතු අමාතයවජයා 

විධියට අජුළශේ  ්න්න ඕනෑම ශ ශනකුට ඒ වඳ ා මා 

රජාධනා  ජනවා.  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, පසුගිය මියි මාවශේ  9විනි 

දා ජාත්රිශේ  ඒ ල්දුමම වුශඩල යේ මට්ටමකින්. එදා ඒ ල්දුමම යේ 

මට්ටමකින් එ  තින  නතජ වුරා.  ිසියි, ඒ ේශ රච්ඡ 

 ඩල ායම, ල්යයට තුන වත් කන වජමෂ  නිති  ඩල ායම, ශේ 

ජශට් කනතාව බිය වේද ා  රි ශ  ශ  ම  රි ශේ ජශට් 

පාර්ලිශේන්තු ස ය ුන්න ඕනෑ කිය ා හිතන  ඩල ායම ඒ 

ප්ර ාජය වි සුේ  ශළ  මියි මාවශේ  ශවන දවව   ජන්නයි. ඒ 

වි සුම ්ෂ මන් කිරීශමන් ශේ ජශට් ශවන්න තිබුණු ශ  කු 

විනා යෂ  නිවතුරත්, අශ්  ජටට රර්ික  ව ශයන් දිවින්ත 

පාඩුවෂ  ල්ේධ වුරා. සවී ඇතු ක ශේපළ ගිනි තිබුවා. වටිනා ජීවිත 

අහිමි වුරා. ත බර අජුළශයන් අශ්  හිටපු පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවජයකු පමරෂ  ශන ශවයි, එතුමා රජෂ මා  ජන්න හිටපු 

වනරවර්ධන කියන රජෂ ම  නි ධාරියාශඉ ජීවිතයත් නිති වුරා.   
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[ු බ ශජ මාන් ජරල්ං  ම තා ] 
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අශනෂ  පිත්ශතන් අජුළශේ  ල්ටින යේ පිරිව ශඉ ජීවිතත් නිති 

වුරා. ඒ ල්ය ර    ජන්න  ටයුතු  ශළ  යේ සීමිත පිරිවෂ . ඒ  

තමයි, ඇත්ත  ථාව. ශ ශව  ශවතත් ශමහිදීප තවත් වටිනා ජීවිත 

කිහිපයෂ  නිති වුරා. ඒ වාශඉම කුමාජ ශව රුම මිතිතුමාට ප ජ 

දුන්නා. වම ජ  ඩල ායේ ජශට් ීතතිය අතට ුන්නා තත්ත්වය ට 

පත් වුරා. නමුත්, එවිනි තත්ත්වය ට ්  ශන ශදන ර ාජශයන් 

 ටයුතු කිරීශේ වුකීමෂ  අපට තිශසනවා.  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ශේ ශව ාශේ  අපි 

් ර න්ශන්, අපි  වු බත් ු බ  ජන ශේ ජශට් ඳත්තරීතජ ීතතිශේ  

පිළිවජර ශමවිනි අපජාධ  ජන අයට ශදන්න එපා කිය ායි. 

පසුගිය  ා ශේ  ශමවිනි අපජාධ  ළ  ඩල ායේ ශේජා ුන්න 

ීතතිඥව බ ඳවාවිශේ  ශපීත ල්ටිමින්  ටයුතු කිරීමත්  නුාුවවට 

 ාජරයෂ . ශේ පා නි  ව ශයන් ඒ ීතතිඥව බන්ට යේ යේ 

ප්ර ීන ඇති. ඒ වඳ ා තමයි මිතිවජර තියන්ශන්. මිතිවජරව දීප 

ඒවාට පිළිතු බ දීපශේ  ිකියාව ඕනෑම ීතතිඥවජශයකුට තිශසනවා. 

 ිසියි, ප්රචඩල ත්වය ඇති  ජන, එශ ම නිත්නේ නිවත 

ත්රවීතවාදයෂ   දන්න ්න්න  ඩල ායේ ශවනුශවන් ශපීත ්න්න 

එපා කිය ා අපි ීතතිඥව බන්ශුන් ් ර ා ල්ටිනවා. අපි  වු බත් 

වි ීවාව  ජන, අපි  ාශඉත් වි ීවාවය තිශසන ීතතිය, 

වාධාජරත්වය ශමවිනි අපජාධ නිවත ල්දු ශන වන ර ාජයට 

 ඩිනමින් ක්රියාත්ම   ජන්න ඕනෑ. 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ කියන්ශන් ශස ශ  ම නි තමාීත, 

අවිහිංවාවාදය ු බ  ළ ශේ පා න නාය ශයෂ .  

ප්රකාතන්ත්රවාදය ට ු බ  ළ පුේු යකු වා  එතුමා ශවනුශවන්  ඒ  

අපජාධ  බවන්ට දඬුවේ දීපම වඳ ා තමයි අපි විශ  ම ත්රිපුේු  

අධි ජරයෂ  ් ර ා ල්ටින්ශන් කියන එ ත් අපි ශමතිනදීප 

ල්හිපත්  ජනවා.   

ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ  ශේ පා න වි  පිළිශවශළ  

නාය යා විධියට මාත්,  අශ්  මන්ත්රී  ඩල ායම විධියට ු බ 

ල්රිපා  ුේ ත් මිතිතුමාත්, ු බ කුත් වමජවික්රම මන්ත්රීතුමාත්, 

පළාත් වභාශේ හිටපු නාය ශයෝත්, ප්රාශේය ය වභාශේ 

වභාපතිව බත්, මන්ත්රීව බත්, ඒ  ුේ නියේුේව  නාය ශයෝ ව  

ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ  කනතාවත් ු බ අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ අභාවය පිළිසඳව දුෂ  ශවනවා.  එතුමා 

අප අතරින් විශයෝමම අපට ම ත් පාඩුවෂ ය කියන එ ත් 

විශ  මශයන් ල්හිපත්  ජනවා.    

ප්රකාතන්ත්රවාදය රජෂ මා  ජන ම කන නිශයෝජිතශයෂ  මජා 

දිමීශේ ප්රචඩල ත්වයට පි ිදිලිව වු කිව යුතු පිරිවෂ  ්න්නවා. 

ඒ පිරිව 1988-1989  ා ශේ  අපජාධ  ජපු  ඩල ායමම තමයි, 

ශවන  වු බවත් ශන ශවයි. ඒ අය ශමවජ  ජන්න සිදෙශේ ශවන 

ශම කුත් ශන ශවයි. ශමවජ සිදෙශේ එ  ඳපායෂ  ක්රියාත්ම  

 ජන්නයි. 1988-1989  ා ශේ  ඒ පෂ මය ත නේ ශව ා 

තිබුශඩල. එදා ඔවුන් මිනිවීසු බිය විේදුවාට ඡන්දය දමන්න 

 කුරෂ  තිබුශඩල නි ි. ශමවජ ල්යදෙ පිළිුත් 

ශේ පා නඥයන්ශඉ ශුව ර ගිනි තිේශේ ඇයි  ශේ ජශට් ් ළින් 

පිළිුත් ශේ පා නඥයන් පිරිව ශඉ ශුව ර ගිනි තිේසා. 

ශේ පා නයට අදෙතින් රපු ම ාචාර්යව බන්ශඉ, 

රචාර්යව බන්ශඉ, වයාපාරි යන්ශඉ ශුව ර ගිනි තිේශේ ඇයි   

එශ ේ  ශළ , ඳඹ ා ශේ පා නයට එන්න එපා කියන ස පෑම 

 ජන්න; ඒ ස  ත් ාජ ම  ජන්න. ඒ වාශඉම, ශේ අය සිදෙශේ 

බිය වේද ා ඊළඟ මිතිවජරය දීප ප්රකාතන්ත්රවාදය ු බ  ජන 

ශේ පා න පෂ මව  අය ශුව රව ට ශ  ුව  ජ ා, ඒ අයට 

ඡන්දය දමන එ  වළෂ ව ා, 1988-1989  ා ශේ  ත නේ වුණු 

පෂ මයට ඡන්ද ටි  දාුන්න වි  පිළිශවළ ක්රියාත්ම   ජන්නයි. 

 ිසියි, ඒ ට ් ෂ   ිබුශඩල නි ි. ඒ අය ු න්න  දපු ුිශට් 

විජදුණු නිවා තමයි කනතාව අද ඒ  ශ  ඳින් ශත් බේ අජශුන 

්න්ශන්. එම නිවා කනතා විමුෂ ති ශපජමුර  ජ ා එදා -1988-

1989  ා ශේ -  ජපු අපජාධ නිවත  ජන්න ඳත්වා   ජන ඒ 

 ඩල ායේ, වවජය පි බණු, යමෂ - මෂ  තිශසන මිනි ා ුින 

ඊර්මයා, ජශට් වීශවෝත්වා ශයන් දියුණු වන මිනි ා ුින 

වවජශයන් ස න අන්න ඒ කු   ශේ පා න   රලි ශේ ජටින් 

අතුුා දමන්න ඊළඟ මිතිවජර පාවිච්චි  ජන්න කියන එ   අපි 

පි ිදිලිවම කියනවා.  

ශේ ජට නිවත ශු   ුන්න නේ අදෙත් ත බර ශේ පා න 

 ඩල ායේ පාර්ලිශේන්තුව ඇතුළට එන්න ඕනෑ.  එළිශේ  ්ඳ ා 

 ථා  ජනවාට ව ා, ශපළපාලි ගිහි ර ා ශේ ජශට් රර්ික ය 

විනා   ජනවාට ව ා ම  කනතාවට   බණු පි ිදිලි  ජ ා ශේ 

පාර්ලිශේන්තු ප්රකාතන්ත්රවාදය තුළින් කනතාවට ශව වයෂ   ජන්න  

්දිරි මිතිවජරව දීප  පාර්ලිශේන්තුවට ඇවි ර ා  ටයුතු  ජනවා 

මිවෂ , ශමච්චජ විටි ා තිශසන ජට තවත් අ පර  ජන්න 

 ටයුතු  ජන්න එපා කියන එ ත් ඒ අයශුන් ් ර ා ල්ටිනවා. 

ප්රකාතන්ත්රවාදය රජෂ මා  ජන්න ජීවිතය පූකා  ළ ු බ 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ අභාවය ශවනුශවන් 

එතුමාශඉ පවුශ ර ල්යදෙශදනාට, මා ීත අතුශ ෝජළ මිතිතුමියට, 

එතුමාශඉ පුතාට අශ්   නුාුවව ව  ශේදනාව පළ  ජමින්, 

නිවතත් එතුමාට නිවන් සුව ප්රාර්ථනා  ජමින් මශඉ අද වී 

දිෂ මම  මාජ  ජනවා.  

ශස ශ  ම වීතුතියි. 

 

[අ.භා. 5.02] 

 

ගුණ වීරසුමන වීරසිහත මතවා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ 

වේප්රදායයෂ  විධියට පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවජශයෂ  මිය ගියාම 

 ජන ශ ෝ  ප්ර ා  ශයෝකනාව  තවත් එෂ  අනුශේදීතය ශ ෝ  

ප්ර ා  ශයෝකනාවෂ  තමයි අද ල්ේධ ශවන්ශන්. 

මීට මාව 18  ට  ලින් ශේ 9විනි පාර්ලිශේන්තුවට අදෙත් 

මන්ත්රීවජයකු විධියට අපිත් එෂ   එ ට රපු, අශ්  පන්තිශේ  

ශේ පා න වුශයෂ  තමයි අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා. ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීව බ 225ශදනා අතජ  නිර්වයාක ුිමිශයෂ  

නිශයෝකනය  ජපු, නිර්වයාක ශු විශයෂ  නිශයෝකනය  ජපු 

අහිංව ම චරිතයෂ  වා අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා ේශ රච්ඡ 

විධියට ඝාතනය ශව ා මාවයකුත් දවවෂ  ගියාට පවීශව  ශේ 

ශ ෝ  ප්ර ා  ශයෝකනාව ුිීතම ශේ පාර්ලිශේන්තු ්ති ාවශේ  

දිවින්තම වංශේුයෂ  වනිුව න්  ජන  ටයුත්තෂ  කිය ා මා 

වි ීවාව  ජනවා. 

එතුමාශඉ මජරශයන් වංශේුයට පත් මා ීත අතුශ ෝජළ 

මිතිනියටත්, පුතණුවන්ටත් අශ්   නුාුවව පළමුව ප්ර ා  

 ජමින්, එතුමාශඉ ජීවිතය ශේජා ුන්න  ටයුතු  ජපු විජයන් 

වනරවර්ධන මිතිතුමාටත් නිවන්සුව ප්රාර්ථනා  ජන ුමන් ඒ 

පවුශ ර අයටත් අශ්  වංශේුය පළ  ජන්න ස ාශප ශජ ත්තු 

ශවනවා.  

ඒ වාශඉම, මියි මාශව  09විනි දා ල්දුමශමන් මිය ගිය දකුණු 

පළාශත්, ුා ර  දිවීත්රිෂ  ශේ , ්මදූව ප්රාශේය ය වභාශේ ු බ 

වභාපති ඒ.ම.වජත් කුමාජ මිතිතුමා පිළිසඳව  විඩිපුජ  ථා 

ශන  ළත් ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි ඔසතුමාත්, අපිත් 

එතුමා ුින දන්නවා.  අපි එතුමාට  ථා  ජන්ශන් චූටි අයියා 

කිය ායි. දීපර්ඝ  ා යෂ  තිවීශව  ශේ පා නය  ජපු, නි තමාීත 

චරිතයෂ  සවට පත් වුණු,  රියටම අශ්  අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

657 658 



පාර්ලිශේන්තුව 

මිතිතුමා  ා වමානව හිටපු ඒ.ම. වජත් කුමාජ මිතිතුමාත් ඒ 

වා ල්  ප්ර ාජශයන් මජරයට පත් වුරා. ඒ ේශ රච්ඡත්වය තුළ 

ද බණු ල්දුමේ මා ාවෂ  තිබිච්ච නිවා ඒ  ුින විඩිපුජ   බණු මතු 

වුශඩල නි ි. ඒ ශ ශව  ශවතත්,  ්මදූව ප්රාශේය ය වභාශේ වභාපති 

ඒ.ම. වජත් කුමාජ මිතිතුමාශඉ මජරය වේසන්ධශයන් ඒ පවු  

ශවත ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ  අශ්  වංශේුය පළ  ජන්න ශමය 

අවවීථාවෂ   ජ ුන්නවා.  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමා ුින ශමතින ශු  ෂ   ාජරා වඳ න් ශවච්ච නිවාත්, 

තවත් ු බ මන්ත්රීතුමන් ා, අමාතයතුමන් ා  ථා කිරීමට 

ස ාශප ශජ ත්තුශවන් ල්ටින නිවාත් මශඉ  ථාව ශ ටි  ජන්න 

ස ාශප ශජ ත්තු ශවනවා. ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ අවු බදු 58  ජීවිතය  ුින, 

එතුමා ුින ශු  ෂ  ශදශනෂ  දන්ශන් එතුමා මියගියාට පසුවයි.  

අශ්  මිතුජන්, අශ්  හිතවතුන් ඇහුවා, එවිනි මන්ත්රීවජශයකුත් 

පාර්ලිශේන්තුශේ ්න්නවාද කිය ා. එතුමා ජකජටට, එශ ම 

නිත්නේ ශප ශළ න්න බවට -විේ සිඳි පුජවජයට- දිවින්ත 

ශමශ වජෂ   ජ ා ශේ පා නයට රපු ශ ශනෂ . එතුමා ඳුත් 

ශ ශනෂ . ඒ වාශඉම දකුණු පළාතට වේසන්ධ අදෙත්ුම 

ප්රශේ ශේ  ්පදිච්ච ශ ශනෂ ; ශ  ළඹ තර්වීටන් විදයා ශයන් 

අධයාපනය  දාජපු ශ ශනෂ ; විවෘත වි ීවවිදයා ශයන් ඳපාධි 

පාඨමා ාවෂ  වේපූර්ර  ජපු ශ ශනෂ ; ශ  ඳ වෘත්තීමය 

රැකියාවෂ   ජපු ශ ශනෂ . ඒ වාශඉම එතුමා  ා යෂ  ු වා 

ුිීතශේ  මුදාශේ ශව වය  ළා. නමුත් අවවානශේ දීප එතුමාශඉ 

ජීවිතය ු වා ුන්න  වු බවත් හිටිශේ  නි ි. එතුමා  ුින  ථා 

වුශඩල එතුමාශඉ මජරශයන් පසුව. ඒ  තමයි ශේ ශ ෝ ශේ  

වීවභාවය. එතුමාශඉ ශේ පා න ජීවිතය ුින  ථා  ශළ ත්, 

එතුමා 2008දීප අපිත් එෂ   එ ට පළාත් වභාව ට රපු ශ ශනෂ . 

එතින් ල්ට අනඩල ව පළාත් වභා මන්ත්රීවජයකු විධියට  ටයුතු 

 ජ ා 2020දීප පාර්ලිශේන්තුවට ශත්රී පත් වුරා.  එතුමා 

ශු විකනපදව  ල්ටින මිනිවීසුන්ශඉ ප්ර ීන ුින ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේදීපත්, පාර්ලිශේන්තුශවන් පිටතදීපත්,  ථා  ජන්න 

පු කවන්  ිම තින දීපත්  ථා  ජපු ශ ශනෂ .   

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ශේ පාර්ලිශේන්තු වභා 

ුර්භය තුළ විශේචන කිරීේ, ේශේමව ුත  ථා, ේශේමය වපුජන 

 ථා,   ශ ෝ ා   වාශඉම, ශේ වභා ුර්භය මිදට ඇවි ර ා 

 ජපු ඳේශඝෝමරත් ශුවිච්ච මාව කිහිපය තුළ අපි දිෂ  ා. 

 ිසියි, ඒ කිල්දු  ටයුත්ත ට දාය  ශන විච්ච අහිංව  

මන්ත්රීවජශයෂ  තමයි අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා.  වදාවත් 

විශේචනයෂ , ේශේමයෂ , වවජයෂ  මුසු ශවච්ච එතුමාශඉ 

 ථාවෂ  මා දිෂ ශෂ  න ි. අවවානශේ  ශේ 225ශදනාශුන්ම 

ශු දුජ සවට පත් වුශඩල ඒ අහිංව  ශේ පා න චරිතය. ඒ ල්දුමම 

ල්ේධ ශවන්ශන් ශම න තජේ අවාවනාවන්ත විධියටද කිය ා 

  රපනා  ජ ස නශ  ට  ්ති ාවශේ  ල්ට ශේ දෂ වා ශේ 

පාර්ලිශේන්තු ප්රකාතන්ත්රවාදය නිශයෝකනය  ජපු මන්ත්රීව බ 

45ශදශනෂ   රයජය දජන  ා  සීමාශේදීප ඝාතනයට  ෂ  ශව ා 

තිශසනවා. එවී. ේලිේ.රර්.ඩී. සඩල ාජනාය  මිතිතුමාශඉ ල්ට 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා දෂ වා ශේ පා නයට වේසන්ධ 

45 ශදශනකු ඝාතනයට  ෂ  ශව ා තිශසනවා.  අභාුයවේපන්න 

ල්දුමම නේ, එව.ී ේලිේ.රර්.ඩී. සඩල ාජනාය  මිතිතුමාශඉ 

වමාධිය -ශව ශ  න- තිශසන ශ  ජශු  ර  ව ේව ශපශනන 

මානශේ දීප තමයි අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාට ඒ 

ේශ රච්ඡයන්ශඉ ප්ර ාජශයන් මිය යන්නට ල්ේධ වුශඩල.  

්ති ාවශේ  පටන් ශේ දෂ වා -එව.ී ේලිේ.රර්.ඩී. සඩල ාජනාය  

මිතිතුමාශඉ පටන් අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා දෂ වා- 

මියගිය 45ශදනාශඉ ඝාතන දි ා ස නශ  ට අපට ශපීත යන එෂ  

  බරෂ  තිශසනවා. ඒ තමයි,  ඒ ශු  ෂ  ඒවා ශේ පා න 

ඝාතන. ඒ වාශඉම ඳතුශර් ව  දකුශඩල පිවති ත්රවීතවාදය නිවා ල්දු 

ශවච්ච ඝාතනත් තිශසනවා. ඒවා දි ා ස නශ  ට අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ ඝාතනය ශම න ත්රවීතවාදය නිවා ල්ේධ 

ශවච්ච ශදයෂ ද  ඒ  ශ  ශ  මද අපි විග්ර   ජන්ශන්  ඒ  

අජුළයෂ ද  ඒ  වි්  වයෂ ද  ඒ   ිරැ ර ෂ ද  ඒ  

ප්රකාතන්ත්රවාදයද  නි ි, ඒ කිල්වෂ  ශන ශවයි. ඒ ඝාතනය ශ ෝ  

්ති ාවශේ  ල්දු ශවච්ච  ඝාතන අතරින් ේශ රච්ඡතම ඝාතනයෂ  

සවට ඒ මාධය රූප ජාමු   තුළින් දිෂ  ා. ඒ පිළිසඳව වංවජරය 

ශවච්ච යේ යේ මඩිශයෝ අපි දිෂ  ා. ඒ  නිවා ශේ ඝාතනය කිල් 

ශ වකින්වත් වමාව දිය  ිකි, එශ ම නිත්නේ නිවිජදි  ළ  ිකි 

ඝාතනයෂ  කියන එ  අපි වි ීවාව  ජන්ශන් නි ි.  

එශ මනේ අපි  ළ යුත්ශත් කුමෂ ද  අප  ළ යුත්ශත් ඒ 

ඝාතන වංවී ෘතිය බිහිශවච්ච ශේ වමාක ශේ ය ශවනවී කිරීම 

මිවෂ  ශවනත් ශම  ෂ ද  ඒ වමාක ශේ ය ශවනවී  ජන්න නේ 

ශම  ෂ ද අපි  ළ යුත්ශත්  ඒ වමාක ශේ ය ශවනව ී ජන්න මීට 

මාව කිහිපය ට  ලින් ත බරයන්  ඩල ායමෂ  ශුෝ රශ  වී 

භූමිශේ  අජුළයෂ  නිර්මාරය  ළා. නමුත්, ඒ ත බරයන් 

ස ාශප ශජ ත්තු ශවච්ච ශේද ශේ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමාශඉ මජරශයන් ල්ේධ වුශඩල  නි ි, මා කිල් 

ශ වකින්වත් ඒ  වි ීවාව  ජන්ශන් නි ි. ශුෝ රශ  වී 

අජුළයට නාය ත්වය ශදන, දාය ත්වය ශදන විසෑ 

අජුළ  බවන්ශඉ වුවමනාව ශන ශවයි ශේ ල්ේධ වුශඩල. 

එශ මනේ ශම  ෂ ද ල්ේධ වුශඩල  ඒ අජුළය ශපජට දමාශුන 

්න්න වයාක අජුළ  බවන්ශඉ අභිප්රාය තමයි එදා අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ මජරශයන් ්මී ට වුශඩල. 

ශේ වමාකය දිවින්ත ේශ රච්ඡත්වය ට ත රදෙ  ළා. 

වවරීව ුත වමාකයෂ  සවට පත්  ළා. මම වශජ  වඳ න් 

 ළා, ඒ ශවනුශවන් ශේ පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීව බන් 225ශදනා තුළ 

ල්ටින ඇතිේ අයත් වු කියන්න ඕනෑ කිය ා. පසුගිය  ා සීමාව 

තුළ වමාකශේ  ශමතජේ ද බණු ප්ර ීනයෂ  තිබියදීප, වමාකය ම ා 

ද බණු වයවනය ට යේදීප  මිනිසු න්ශඉ ප්ර ීනව ට විසෑ ශ ව 

ඳත්තජ ශව යන්නට ඍජුව මිදි ත් ශවන්න අපි වමත් වුශඩල 

නි ි. ශස ශ ෝශදශනකුට වුවමනා වුශඩල ශේ අර්බුදය ශවනත් 

දි ාව ට ත රදෙ  ජශුන ගිහින් තමන්ශඉ  ාභ අශ් ෂ මා, 

ඕනෑ ේ පුව විධියට ්මීට  ජ ුන්නයි. ඒ නිවා ශේ පාර්ලිශේන්තු 

වභා ුර්භය වවජය වපුජන තිනෂ  සවට පත් වුරා. ඒ  රූප 

මාධය තුළින්, මු්රිත මාධය තුළින් ්තා ශේුශයන් වමාකුත මම 

ල්දු වුරා. ඒ නිවා අපි 225ශදනා ුිනම වමාකශේ  වවජයෂ  

ශු  නිඟුරා. ඒ ට ශ  ඳම වංශෂ තය තමයි, කුමාජ ශව රුම 

මිතිතුමාට ල්දු වා වා ල්  ප්ර ාජය. ඒ ශම ශ  ශත්  කුමාජ 

ශව රුම මිතිතුමාත් වනටි ෑවා නේ ු බ නිශයෝකය 

 ථානාය තුමනි, අශ්  ජීවිත ශේ බශඩල ශම න තජේ 

අ ේසයකින්ද කියන  ාජරාව වේසන්ධශයන් ඔසතුමාත්, මාත් 

වාෂ ෂි දජනවා. අපි වුරත්,  වු බ වුරත් ඒ ල්යදෙශදනා ම එදා ඒ 

ේශ රච්ඡයන්ට, ඒ වවජය පිරි මිනිසුන් අතජට මිදි වුරා නේ 

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාට ල්ේධ වුණු ශදය තමයි 

ඔසතුමාටත්, අපටත් ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ සහුතජය ටත් ල්ේධ 

ශවන්ශන්. ශම  ෂ ශදෝ  ාවී ම ට ජීවිතය ශේජාුන්නට අපට 

පු කවන් ම  ිබුරා.  

අශ්   ාර්යභාජය වන්ශන් ශමවිනි  ටයුත්තෂ  නිවත ඇති 

වන්නට ්  ශදන එ ද  ශේ ල්දුමේව දීප ඇතිේ මාධය 

රයතනව   ිල්රීම වේසන්ධව මට දිඩි විශේචනයෂ  තිශසනවා. 

එදා ශේ ල්දුමම ශවනශ  ට අවවීථා ශද  දීප මම යන්තමින් 

ශේ බරා. එෂ  අවවීථාව  තිඹිරිුවීයාශේ දීපත්, අශනෂ  අවවීථාශේ 

මශඉ පෂ ම  ාර්යා ශේ  ල්ට නිවත එනශ  ටත් අ ේශසන් 

ශේරි ා මම මාදිශව ට රවා. එශ ම ඇවි ර ා අපි ජාත්රී  ා ශේ  
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මාදිශව  ්න්නශ  ට, ප්ර ීන ශු  ෂ  ඇතිශව ා තිශසන 

ශව ාශේ, අශ්  වශ ෝදජ මන්ත්රීව බන්ශඉ, වාමානය මිනිසුන්ශඉ 

ශුව ර ගිනි තියන ශව ාශේ, ඒ  මාධය රයතන විල්න් රූප 

මාධය මිනන් තජුයට ශපන්නුවා. මම හිතන  ිටියට පිය 

ුරනෂ  වමාකය ත්රවීත  ජ ා තිබුරා. ත්රවීත  ළා කියන්ශන්, 

මිනිසුන් බිශයන් තිති ුින්ශවන තත්ත්වයෂ  නිර්මාරය  ජ ා 

තිබුරා. මශඉ වයව  අේමාත්, මශඉ බිරිඳත්, මශඉ කු ා 

දියණියත් විතජෂ  ශුදජ  ්න්න නිවා මම ශුදජට  ථා  ජ ා 

කිේවා, රූපවාහිනිශේ  switch off  ජ ා ්න්න, රූපවාහිනිය 

ස න්න ගිශය ත් ඔස තිති ුන්නවා කිය ා. ශේවා පා නය 

 ජන්න රූප මාධය තුළ කිල්ම වදාචාජයෂ , වංවජයෂ  තිබුශඩල 

නි ි. දවවී ුරනෂ  තිවීශව  වවජය වපුජ ා වමාකය ම ා නජ  

තින ට ශුනිහි ර ා, ්න්පසුව එදින් නිශවන්නඑ කිය ා ඇතිේ 

මාධය රයතන රූපවාහිීත වි වට න්  ළා. ශේ වමාකය එශව  

ේශ රච්ඡත්වයට ශුන යෑමට මා හිතන  ිටියට ශේ අධයාපන 

ක්රමය, වමාක ක්රමය, මාධය  ිල්රීම, ශේ ශේ පා නය, නි ධාරි 

ක්රමය රදීප  ිම ශදයෂ ම ශ  තු වුරා. තවත්   බණු  ාජරා 

ුරනාවෂ  ්දිරිපත්  ජන්නට තිබුරත් මම මීට ව ා මශඉ  ථාව 

දිවන  ජන්නට ස ාශප ශජ ත්තු ශවන්ශන් නි ි. එශ ත් එෂ  

 ාජරාවෂ  කියන්න ඕනෑ.  

විශ  මශයන්ම වීවාකරන මන්ත්රී  ඩල ායම විධියට අපි 

කනාධිපතිතුමාශුන් ් රදෙවා ශේ ල්දුමම වේසන්ධව පමරෂ  

ශන ශවයි, ශුෝ ර ශ  වී පිටිශේ දීප ල්දු වුණු ඒ ේශ රච්ඡ, අධම, මුඉධ 

ප්ර ාජය වේසන්ධවත්, ඊට දින කිහිපය ට  ලින් මිරි ාශන් 

ල්දුමශේ ්ඳ ා ල්දු වුණු ඇතිේ ල්දුමේ වේසන්ධවත් ශව යා 

සිලීමට විශ  ම කනාධිපති විමර් න ශ  මිවමෂ  පත්  ජන්න 

කිය ා. කනාධිපතිතුමා විල්න් බුවශන  අදෙවි ාශර් මිතිතුමාශඉ 

ප්රධානත්වශයන් ශ  මිවමෂ  පත්  ජ තිශසනවා. නමුත්, අපි ඒ 

ුින වෑහීමට පත් ශවන්ශන් නි ි.  එහි තිශසන  ාර්ය පටිපාටිය 

ප්රමාරවත් මදි. ඒ  ශන ශවයි ල්දුවිය යුත්ශත්. ශේ   ං ා 

්ති ාවශේ  ල්දු වුණු නවතම, නජ ම, ේශ රච්ඡම ල්දුමේ මා ාවෂ  

වට න්  වුණු ශේදීතය අවවීථාවෂ . ඒ නිවා අධි ජර ස ය වහිත 

විශ  ම කනාධිපති විමර් න ශ  මිවමෂ  පත් කිරීම ශේ 

ශම ශ  ශත් ල්දුවිය යුතුයි. පත්  ජන  ද ශ  මිවම තවත් පු ක ර 

 ජ ා, ඔවුන්ශඉ  ාර්යභාජය තවත් ශවනවී  ජ ා ශේ  ටයුත්ත  

කිරීමට කනාධිපතිතුමාශඉ අවධානය ශය මු  ජන්නය කියන 

 ාජරාව මා ශේ අවවීථාශේදීප ල්හිපත්  ජනවා.  

අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ මජරයට අදාළව  ජන 
පරීෂ මර වේසන්ධ අපට වි යෂ  ඇති ශවමින් තිශසනවා. 
එතුමාශඉ මජරය ල්දු වා ර ාජය ශදව ස නශ  ට, ඒ මජරය 
ල්දුමශමන් පසු  වා ල්දුමේ ශදව ස නශ  ට එතුමාශඉ මජරයට 
කිල් ශ වකින්වත් වාධාජරයෂ  ්ුවවන සවෂ  ශපශනන්ශන් 
නි ි. ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ඔසතුමා මාර්ුශයන් ශේ 
පාර්ලිශේන්තුශේ අද වෂ , ශයෝකනාවෂ  විධියට මන්ත්රීව බන් 
වි ා  වංනයාවෂ  ් ර පු ම ාධි ජර විනි ීචය  බවන් 
තුන්ශදශනකුශුන් යුෂ ත ත්රි පුේු  විනිසු බ  මිුවවෂ   -trial-at-
bar- මිනන්  ශේ නඩුව විභාු  ජනවා  ිශජන්නට ශේ වාශඉ 
ල්දුමම ට අපට ශවනත් විධියකින් වාධාජරයෂ  ස ාශප ශජ ත්තු 
ශවන්න සි ි. ඒ නිවා නිවත වතාවෂ  ශමවිනි  ා  ඩලණි 
ේශ රච්ඡ ල්දුමමෂ  ඇති ශන ශවන්නට, ශමවිනි තත්ත්ව  පා නය 
 ජන්නට මිදි ත් ශවන්නය කියන  ාජරාව ල්හිපත්  ජනවා. 
අවවාන ව ශයන් අශපන් වමුුත් ඒ රදජණීය ව ෘදයා -2020 
වර්මශේ දීප නවවිනි පාර්ලිශේන්තුවට ශත්රී පත්වුණු අහිංව ම 
ශේ පා නඥශයකු වා අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා- ප්රධාන 
මියගිය ල්යදෙශදනාට මශඉත්, මා නිශයෝකනය  ජන ශ්රී  ං ා 
ශ  මියුනිවීට් පෂ මශේ ත් වංශේුය පළ  ජමින් මා නි ඬ 
ශවනවා.  

ශස ශ  ම වීතුතියි. 

 

[අ.භා. 5.13] 
 

ගුණ ලලි ක වතාර කුමාර මතවා 
(ைொண்புைிகு லலித் ெர்ண குைொர) 

(The Hon.Lalith Varna Kumara)  
ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, අශ්  පාර්ලිශේන්තුව 

නිශයෝකනය  ජපු අහිංව ම මන්ත්රීවජයකු වන අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මිතිතුමාශඉ අභාවය පිළිසඳ අද ශ ෝ ය ප්ර ා  

 ජනවා. එතුමාශඉ මිතිනිය, ද බවා ව  පවුශ ර ඥාතීන්ට වාශඉම 

එතුමාට ඡන්දය  සා දීපපු ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ   

පාෂ ෂි යන්ට මශඉ ශපෞේුලි  ශ ෝ ය ශේ අවවීථාශේ මුලින්ම 

පුද  ජනවා. ේශ රච්ඡ ශ ව ඝාතනයට  ෂ  වා අමජකීර්ති 

අතුශ ෝජළ මිතිතුමාටත්, ශප ලිවී විජයන් වනරවර්ධන 

ම තාටත් යුෂ තිය  ා වාධාජරය ්ුව විය යුතුයි කියන 

ශයෝකනාවත්, එම පරීෂ මර  ා නඩු  ටයුතු  ඩිනමින්  ළ යුතු 

ශයෝකනාවත්ම,  එම නඩු විභාුයට ම ාධි ජර ත්රි පුේු  

විනිසු බ  මිුවවෂ   පත්  ජ  වාධාජරය ්ුව කිරීමට ීතතිපතිතුමා 

 ා අශ්  ු බ  ථානාය තුමා මිනන් අග්රවිනි ීචය ාජතුමාට 

  බණු ්දිරිපත්   ජන්නය කියන ශයෝකනාවත් මම ශේ 

අවවීථාශේ ්දිරිපත්  ජනවා.  

ඇත්තටම මම එතුමා   ුගනා ශුන අවු බදු 8ෂ , 9ෂ  පමර 
ශවනවා. මම පළාත් වභාවට රපු ව වානුශේ  එතුමා 
ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ශේ  ඳතු බමිද පළාත් වභාව 
නිශයෝකනය  ජමින්   මන්ත්රීවජයකු  ිටියට සුවිශ  ෂී වි  
ශ  ටවෂ   ළා. අපි වමඟ වාමානය  ිුගනුේ මෂ  තිබුරත්, 
2015දීප අශ්  රඩලඩුව පජාකය වුරාට පවීශව  අපිත් එෂ    ළං 
ශව ා ශු  ෂ  වි   ජපු, ශප ශළ න්න බව දිවීත්රිෂ  ය 
නිශයෝකනය  ජපු, පළාත් වභාශේ හිටපු මන්ත්රීවජයකු  ිටියට 
අපි එතුමා  ුගනා  ුත්තා. මට මත යි, අපි නුශඉශු   පිවිති 
එමහින්ද සුළඟඑ රැළිය අවවන් ශව ා, එව ට සවීනාහිජ පළාත් 
වභාශේ හිටපු මන්ත්රීව බන් වන  ශමරි ර ශපශර්ජා ම තා, රනන්ද 
 රිවීචන්්ර ම තා,   ෂ මීමන් වනරවර්ධන ම තා,  කන  
විලිවත්ත ම තා,  වමන්මලී ව  සූරිය ශමශනවිය,  ලිත් 
එ ර ාව  ම තා, යවපා  ශ ෝජශළ  ම තා ඇතු ක  අපි කිහිප 
ශදශනෂ  ජට පුජා තිශසන පළාත් වභාව  ඒ ඒ මන්ත්රීතුමන් ා 
වමඟ වේසන්ධ ශව ා   වි  පිළිශවළෂ  ක්රියාත්ම   ජන 
ශම ශ  ශත්, අපි අනුජාධපුජයටත් ගිහි ර ා ඒ ප්රශේ ශේ  
වභාපතිතුශමකුශඉ ශුදජ කුවීල්ශේ  වා ච්ඡාවෂ  පිවිත්වාවා. ඊට 
පවීශව  ශප ශළ න්න බවට ගිහි ර ා එතුමා ව  එව.ීඑේ. 
චන්්රශව න මිතිතුමා එෂ   වේසන්ධ වුරා. එතින ්ඳ ා අශ්  
 ාර්යය   ජශුන යන්න  අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා 
ශ  කු ව ශයෝුයෂ ,  ෂ තියෂ ,  ිපමමෂ , යුතු මෂ  ්ුව  ජපු 
නාය ශයෂ . ඇත්තටම එතුමා ශ්රී  ං ා ශප දුකන ශපජමුරට 
සුවිශ  ෂී  ිපමමෂ   ළා. අපට මත යි අපි නුවජ එමහින්ද සුළඟඑ 
රැවීමම තියනශ  ට අශ්  එවී.එේ. චන්්රශව න මිතිතුමායි, 
අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමායි  සව ී එශෂ  තමයි ඒ මාධය 
වා ච්ඡාවට රශේ. ඒ ශව ාශේ ශ්රී  ං ා නිද වී පෂ මශේ  මධයම 
 ාජ  වභාවට අශ්  නේ ශයෝකනා  ළා දෙ, 'ශේ අය පෂ මශයන් 
අයින්  ජන්න' කිය ා. එතශ  ට අශ්  පෂ මය  ද ා තිබුශඩල 
නි ි. ඒවාටත් බිය ශන ම අපි  ජපු ඒ අජුළටය ඳපරිම 
 ිපමමකින්  ටයුතු  ජපු නාය යකු  ිටියට අපි එතුමා  
දකිනවා. ඊට පවීශව  2020දීප මන්ත්රීවජයකු ශ ව පාර්ලිශේන්තුව 
නිශයෝකනය  ජන්න  එතුමාට අවවීථාවෂ   ිබුරා.  ිසියි, 
අවාවනාවට ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළ  එතුමාට ශ  කු  ා යෂ  
රැ ශඳන්න   ිබුශඩල නි ි.  නමුත් ඇත්තටම   කනතාව 
ශවනුශවන්  ිප වුණු නි තමාීත මන්ත්රීවජයකු ශ ව අපි  එතුමා 
දකිනවා.  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ශප ශළ න්න බව 
දිවීත්රිෂ  ශයන් ඡන්දය ් ර න්න ගියාට,   කතජ දිවීත්රිෂ  ශේ  
අදෙත්ුම ප්රශේ ශේ  තමයි එතුමාශඉ ම  ශුව ර පිහිටා 
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පාර්ලිශේන්තුව 

තිශසන්ශන්. එතුමාශඉ  ෂ තිය තුළින් ඒ ප්රශේ යට ශ  කු 
ශව වාවෂ   ජපු නාය යකු  ිටියට තමයි අපි එතුමා දිෂ ශෂ . 
එතුමා ශේ ර ාජශයන් මිය යයි කිය ා අපි  වු බවත් හිතුශේ 
නි ි. මම එදාත් කිේවා වාශඉ, මම එතුමා එෂ   අන්තිම 
ශම ශ  ශත් අජලිය ු  මන්දිජය ඇතුශළ   ශත් එ  ශද ට ශසදා 
ශුන බී ා කිේවා, "අයිශේ , යන්න එපා. අපට  වව 6.30ට 
රැවීමමෂ  තිශසනවා ශන්. ඔන්න ඔශ   ්න්නඑ කිය ා. එනි ි, 
ම රලි.  දිල් වුවමනාවෂ  නිවා යන්න ඕනෑඑ කිය ා එතුමා ගියා.  
ඒ ගියාට   නිවත අපට එතුමා දකින්න  ිබුශඩල නි ි. ඒ 
අවවීථාව වනවිට පිවිති වාතාවජරය තුළ අඩුම ුරශන් අපට 
එතුමාශඉ ශේ යට අවවන් ශුෞජව දෂ වන්නවත් අවවීථාවෂ  
 ිබුශඩල නි ි.  එදා ඒ වි  පිළිශවළ තුළින් ශේ ජට ශුනිච්ශච් 
ශ  තිනටද කියන  ාජරය අපි ල්යදෙශදනාම දිෂ  ා.  

මීට ශපජත් ශන ශයෂ  අවවීථාව දීපත් ශේ ජට නිිනට ා, 

දියුණුවට පත් ශව ා එනශ  ට කනතා විමුෂ ති ශපජමුර විනි 

කු   ශේ පා න පෂ මව  අය ශේ ජට අුාධයට ඇද දමන්න 

 ටයුතු  ළ අවවීථා අපි දි  තිශසනවා. එහි ශ  ටවෂ   ිටියටයි 

ශේ වි  පිළිශවළත් ක්රියාත්ම  වුශඩල.  

එදා මිය ගිශේ  ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමා පමරෂ  

ශන ශවයි, විජයන් වනරවර්ධන ම ත්මා විතජෂ  ශන ශවයි, තව 

වි ා  පිරිවෂ  ශේ ජට තුළ මිය ගියා. ඒ වාශඉම වි ා  පිරිව ශඉ 

ශුව ර ශද ජව ර විනා   ළා.  ජාකය ශේපළ, ශපෞේුලි  ශේපළ, 

යාන වා න විනා   ළා.  ිසියි, ඒවා වේසන්ධශයන් ීතතිය 

ක්රියාත්ම  වුණු විධිය ුින අපට අද වන  ර වෑහීමට පත් ශවන්න 

පු කවන් මෂ  නි ි.  

1977දීප පටන් ුත්ත වවරී ශේ පා නය අපි චන්්රි ා 

සඩල ාජනාය  මිතිනියශඉ  ා ශේ  -1994දීප- ්වජ  ළා. එදා 

මිතිවජරව දීප  ුරන් කිරීශේ මධයවීථාන ශවත ඡන්ද ශපට්ටි 

අජශුන ගිශේ  ඇඳිරි ීතතිය දම ායි. ඊට පවීශව  දිනන පෂ මය, 

පජදින පෂ මශේ  අයට ු  ා තමයි  වවරී ශේ පා නය ්දිරියට 

ශුන ගිශේ . නමුත්, 1994දීප කිල් ශ ශනකුට අතෂ  ශන තසා, 

ඇඳිරි ීතතිය ශන දමා, ඡන්දය ුරන් කිරීශේ  ටයුතු නිල්යා ාජව 

 ජ ා වාධාජරය ්ුව  ළා; වවජය ්වජ  ළා.   

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ශේ වවජය ශදවනර 

ශතවනර  ශළ , 1988-89  ා ශේ දීප. ඒ  ා ය තුළ ත බර ජීවිත 

වි ා  ප්රමාරයෂ  විනා  වුරා.  ඒ ල්ේධි ශව ා අදට අවු බදු 34ෂ  

ුත ශව ා ශවනවා.   වි ීවවිදයා ට ගිය බුේධිමත් ත බරයන්ශඉ 

මනව ශවනවී  ජ ා ශේ ජට අර්බුදය ට අජශුන ගිය නිවා එදා  

60,000ෂ  ත බරයන් මිය ගියා. අද ඒ අය හිටියා නේ, ශේ ජටට 

ශ  කු ශව වාවෂ   ජ ා ශේ වනවිට retire ශවන්න ඔන්න ශමන්න 

්න්න අය.   

අජුළශේ  ල්ටි ද බශවෂ  දවවෂ   කිේවා, එඅපි තමයි එදා 

මිරිච්ච අයඑ කිය ා. වම ජ විට ශවන්න ඇති. එදා වවජයෂ  

එෂ  , ශක්රෝධයෂ  එෂ   මිය ගිය අය නිවත ්පදි ා දින් අවු බදු 

20, 25 වයවීව  ්න්ශන් වම ජ විට ඒ වවජයත් එෂ    ශවන්න 

ඇති. වර්තමානශේ  කනතා විමුෂ ති ශපජමුර, ශපජුවුාමි 

වමාකවාදීප පෂ මය ඒ වවජශයන්, ඒ අවවීථාශවන් ප්රශයෝකන 

ුන්න  දනවා කිය ායි මම හිතන්ශන්. ඒ නිවා මම ඒ රදජණීය 

ද බවන්ට කියන්ශන්,  ඔස  වා ක්රියාත්ම   ජවන්න  දන ශේ 

වි  පිළි ශවළට ඔස  සු ශවන්න  එපා  කිය ායි. ඔසයි ශේ ජශට් 

අනාුතය. වි ීවවිදයා ව  ්න්න ඳුත්, බුේධිමත් ද බවන් වන 

ඔසටයි ශේ ජට ්දිරියට භාජ ුන්න තිශසන්ශන්. ශේ ජට භාජ 

ුන්න ්න්න ද බවන් ඒ ඳවන ට  සු ශවන්න එපා.  

ඒ විතජෂ  ශන ශවයි. වි ීවවිදයා ව ට ශන ගියත්, ් ළ 

මට්ටමට ්ශුන ුත්ත අශ්  ත බර ද බශවෝ ්න්නවා. ඒ අය 

්දිරිශේ දීප ශේ ජශට් ශ  ඳ වෘත්තිය  නිජත ශවන්න, ශ  ඳ 

ශව වාව  නිජත ශවන්න ්න්න අය.  ිසියි, ශේ අජුළයට 

ගිහි ර ා ශුව ර ගිනි තස ා, මිීත මි බේව ට  සුශව ා 

ශප ලීල්ව  නේ ුේ වාර්තා ශවනශ  ට ඒ අයශඉ අනාුතයට 

 වදාවත් ශවතෂ  ශවන්ශන් නි ි. ජකශේ   රැකියාව ටවත් යන්න 

පු කවන් මෂ   ිශසන්ශන් නි ි. පුව අද වී තියාශුන  ටයුතු 

 ජන පෂ මව  අජමුණු ්මීට  ජන්න යෑම තුළ ල්ේධ වන්ශන් 

ඒ යි. ඒ නිවා ඒ ශේ ල්ේධ ශවන්න ්  ශන දීප ශේ ද බවන්  බුේධිය 

පාවිච්චි  ජ  ටයුතු  ළ යුතුයි. ශේ ජට විටි ා තිශසන තිනින් 

ශු   ුන්න අව ය  ෂ තිය, වධර්ය,  යිය, ඔස ශඉ 

බුේධිමත්භාවය අපට  සා දුන්ශන ත්, අපි ඔෂ ශ  ටම එ තු 

ශව ා ශේ ජට ශු   නඟන්න පු කවන්.  ශේ ජශට් ත බර 

ත බණියන් ශේ ජශට් අනාුත ශ  ටවී  බවන්   ිටියටයි අපි 

දකින්ශන්. ඒ නිවා ශේ ජශට් අනාුතය භාජ ශුන ශේ ජට ශු   

නඟන්න ඒ අයට  ිකියාව  ිශේවි කියා මා වි ීවාව  ජනවා.  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ශුයෂ  ගිනි තිේසාම 

දිශනන දු , ශේදනාව අපි දන්නවා. ශමතින ්න්න ශස ශ ෝ 

ම කන නිශයෝජිතයන් තමුන්ශඉ ුශේ,  රවනශේ ,  දිවීත්රිෂ  ශේ  

සුළඟ ට ු ෂ    ා විටි ා නිවව ට  ානි වුශර ත්,   short 

circuit එ ෂ  ඇති ශව ා නිවවෂ  ගිනි ුත්ශත ත්, එශ ම 

නිත්නේ ශවනත් ශම නවා ශ ෝ රපදාවෂ  වුශර ත්  එතිනට 

දුව ා යනවා. අපි එතිනට ග්රාම නි ධාරිතුමා ශුන්වා ප්රාශේය ය 

ශ ර ේ  ාර්යා ශයන් අජශුන ශදන්න පු කවන් ශේ, විමධයුත 

අජමුද රවලින් අජශුන ශදන්න පු කවන් ශේ -ල්ශමන්ති ටි , ත ඩු 

ටි  විනි අජශුන ශදන්න පු කවන් ශේ- අජශුන දීප ා ඒවා නිවත 

ශු  නඟන්න  ටයුතු  ජනවා. එශ ම  ටයුතු  ජපු ම කන 

නිශයෝජිතයන්  ිත්තෑ ුරන ශඉ ශුව ර ගිනි සත්  ළා, ඒ 

වමාකශේ ම ්න්න ශ  ටවෂ . ඇත්තටම ශේ  ම  අමුතු 

ල්ේධියෂ .  National suit එ  ඇඳ ා, පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවජශයෂ  කිය ා වා නශේ ත් ශසෝේ එ ෂ  ු ශුන ්වීවජ 

අභිමානශයන් රපු ශේ මන්ත්රීව බන්ට අද ශ  ශජන් ුමන් යන්න 

ල්ේධ ශව ා තිශසනවා.  

නමුත්, අඩුම ුරශන් ජාකය  ාංඡනය ු ශුන යන 

නඩු ාජතුශමකුටවත් පාශර් යන්න පු කවන් මෂ  නිති 

තත්ත්වයෂ  අද නිර්මාරය ශව ා තිශසනවා. මරයජ විතානශඉ 

මන්ත්රීතුමා කිේවා වාශඉ අධි ජරය තුළ  මීට ව ා ශවනවී විධියට 

වාධාජරය ්ුව ශවනවා නේ, ශේවාශයහි තිශයන සිරෑ බේ ම, 

ද බණු ම ුින මීට ව ා විද ා පානවා නේ ශේ ජට ශවනවී ශවයි. 

එශ ම නිතුව ඒවාට අනුස  ශදන  තත්ත්වයට පත් වුශර ත්, ජට 

භාජ ුන්න ්න්න වමාකය ශේ ර ාජයට ශු   නිඟුශර ත්, ශේ 

ජට යන්ශන් ශ  තිනටද කියන එ  අපට හිතාුන්න සි ි. අපි 

ල්යදෙශදනාම ඳත්වා   ජන්ශන් ශේ ජට විටි ා තිශසන තිනින් 

ශු   ුනිමින් අශ්  ජශට් ද බවන්ශඉ අනාුතය ශු   

නඟන්නයි.  

අද වම ජ ශව ාවට ශමතින ්න්න මන්ත්රීව බ 225ශදනාම 

එපා කියන අවවීථා තිශසනවා. නමුත් මන්ත්රීව බ කිහිපශදශනෂ  

මතෂ   ළා වාශඉ ශේ  මන්ත්රීව බ 225ශදනාම විජදි ාජශයෝ 

ශන ශවයි.  අපි  ිශමෝම විජදි ාජශයෝ ශන ශවයි. අපිත් දන්නවා 

ශේ ජශට් තත්ත්වය. අපිත් ශස ශ  ම අමා බශවන් ්න්ශන්. පළාත් 

වභාශේ ්ඳ ා පාර්ලිශේන්තුවට රපු මශඉ ශුදජත් ශේ අවු බේද 

ඇතුළත ශදවතාවෂ   යිට්  ිපුවා. එ  වතාවෂ  වතුජ  ිපුවා. ඒ 

නිවා ශේ ්න්න ඔෂ ශ ෝම අය ශ   බ කිය ාවත්, ශේ ්න්න 

ඔෂ ශ ෝම අය එ ම කාතිශේ  අය කිය ාවත් මනින්න එපා කිය ා  

ශේ වමාකයට මා මතෂ   ජනවා. ු බ නිශයෝකය 

 ථානාය තුමනි, නිවත වතාවෂ  අශ්  රුශේ  ිටියට ු බ 

663 664 

[ු බ  ලිත් වර්ර කුමාජ ම තා] 
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අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාට අකජාමජ නිවන් සුව අත් 

ශේවායි ප්රාර්ථනා  ජනවා.   ශේ අවවීථාව  සාදීපම  ුින 

ඔසතුමාට වීතුතිවන්ත ශවමින් මා නි ඬ ශවනවා.  

 

ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ු බ දයාල්රි කයශව  ජ මන්ත්රීතුමා.  

 
[අ.භා. 5.25] 

 

ගුණ දයාසිරි ජ්යවාේකර මතවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මන්ත්රීතුමාශඉ අභාවය ුින මා ්තා  නුාුව ශවනවා. එතුමා 

අශ්   ා ව වානුව තුළ ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ හිටපු අහිංව ම 

මන්ත්රීවජයාය කිේශව ත් නිවිජදියි.  එතුමා ශප ශළ න්න බශවන් 

ශේ පා නය පටන් අජශුන අවු බදු ුරනෂ  ශේ පා නය 

 ජ ා පාර්ලිශේන්තුවට පය තස ා  විඩි  ර යන්න  ලින් ්තා 

තිජ ීචීන ශ ව ඝාතනය  ජ තිශසනවා.  

එතුමාශඉ මජරය  ා වේසන්ධව අපට  ථා  ජන්න   බණු 

ුරනාවෂ  තිශසනවා. අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මන්ත්රීතුමාශඉ 

මජරය  ා වේසන්ධ ඒ ල්ේධියට ශ  තුව එතුමා  ළ වජදෂ  

ශන ශවයි. එතුමාශඉ කිල්ම වේසන්ධතාවෂ  නිතුව ශේ ජට 

ඇතුශළ  ඇති වුණු වි ා  අර්බුදය  ප්රතිල යෂ   ිටියටයි එතුමා 

අවාවනාවන්ත ශ ව ඝාතනය වන්ශන්. ල්ං   ශසෞේධයන් විධියට 

අපි ශපජ  ර්ම ප  දීපම ුින වි ීවාව  ජනවා. ශමය එවිනි 

ර ාජශයන් ශපජ  ර්මයෂ  ප  දීපමෂ   ිටියටයි එ  පිත්තකින් 

මා වි ීවාව  ජන්ශන්.   

ශේ  ල්ේධිය ඇති ශවන්න ශපජ, ශස ශ ෝ  ා යෂ  තිවීශව  ශේ 
ජශට් පාර්ලිශේන්තුව පිළිසඳව, පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීව බ පිළිසඳව 
කනතාව තුළ වි ා  පිළිකු ෂ  ඇති ශව ා තිබුරා. ඒ  ශේ 
 ිමශ නාටම අදාළ  ාජරයෂ  ශන ශවයි. මන්ත්රීව බ 
225ශදනාම ශේ ට වු කියන්න ඕනෑ නි ි.  ිසියි  පසුගිය 
 ා  ව වානුව තුළ -පසුගිය අවු බදු ශද    ා ය ුත්ශත ත්-  
ශේ ජශට් අපි තුශනන් ශද   වි ා  ස යෂ  අජශුන  දපු 
රඩලඩුව ක්රියා  ළ ර ාජය,  ඒ අයශඉ ඳේධච්ච ේ, ඒ අය වි  
 ජපු විධිය ශේ ජශට් වමාකය වි ා  ප්රශ ෝපය ට ත රදෙ  ළා.  
විශ  මශයන් ඊටත් ශපජ ල්ටම ශේ පිළිකු  කනතාවශඉ ල්ත්ව  
තිබුරා. 2020 ම  මිතිවජරය පවත්වන්න  ලින් කිේශේ 
මන්ත්රීව බ 225ශදනාම ශුදජ යන්න කිය ායි.  ිසියි ඊළඟට තව 
මන්ත්රීව බ 225ශදනකු ශුනාවා. ඒ අය අතශර් ්න්න ඳුත් ම, 
බුේධිමත් ම තිශසන අය ුින තමයි මිනිවීසු   රපනා  ශළ . 
 ිසියි ශ   බ, මංශ   ර  ාජශයෝත් ඒ  ියිවීතුව ඇතුශළ ම 
හිටියා. ඒ නිවා ඒ  ියිවීතුව අතුශළන් තමයි මිනිවීසුන්ට ම කන 
නිශයෝජිතයන් ශතෝජාුන්න ල්ේධ වුශඩල. එහිදීප පාර්ලිශේන්තුවට 
ඳුතුන් රවා, බුේධිමතුන් රවා. ඒ වාශඉම ශේ ජශට්  ිබිනට් 
මඩල  ය පත්  ජන ශ  ට අපි දිෂ  ා  නූුතුන් පිරිවෂ  පත්  ජ 
තිශසන සව.  අපි ඒ  දිෂ  ා. ඒ  ඇහින් දි  දි  මිනිවීසු ඒ 
ුින  ථා  ජමින් හිටියා. මිනිවසීුන්ශඉ ශේ වවජය,  ශේදනාව,  
ප්රශ ෝපය දවව ුරශන් බුජ බුජා නිශඟමින් තිබුරා.   

ඊළඟට, ඩීව ර නිති වුරා, ශපට්ර ර නිති වුරා, විජදි රර්ික  
නයාය ශුනි ර ා ශේ ජට ඇතුශළ  වි ා  ශවනවෂ   ජන්න 
 ිදුවා.  ශප ශ  ජ නිති ප්ර ීනයත් එෂ   ජට ඇතුශළ , ුේ ඇතුශළ  
මිනිවීසු,  වදාවත් එළියට සි ිපු නිති ශු විශයෝ පාජට සහින්න 
පටන් ුත්තා. ශේ ල්යදෙ ශේව රව  ප්රතිල ය  ිටියට තමයි ශුෝ ර 
ශ  වී පිටිශේ  අජුළය පටන් ුත්ශත්. ඒ  ශස ශ  ම පි ිදිලිව 
අවිහිංවාවාදීප අජුළයෂ . එහි කිල්ම තින  මිනිවීසුන්ට ු න්න, 

මිනිවීසුන්ට  සණින්න, මිනිවීසු  විනා   ජන්න, මජන්න, 
 පන්න, ශ  ටන්න   ථා  ශළ  නි ි. ඒ වාශඉම ජශට්  ිම 
තින ම මිනිවීසු  ඳේශඝෝමර  ජන්න පටන් ුත්තා.  

ඒ ල්ය රශ ර අවවානය තමයි, මියි 09වන දා ඳශේ ඇති වා 

ල්ේධිය. මහින්ද ජාකපෂ ම හිටපු අුමිතිතුමා ්වත් මම ශවනුශවන් 

එදා අජලියු  මන්දිජය තුළ පිවිත්වාවා රැවීමමෂ ;  මිනිසුන් 

ප්රශ ෝප ශ ශජේවා. එතින හිටපු  ිම ශ නාම ඒ ට වු 

කියන්න ඕනෑ නි ි. එතින අශ්  අහිංව  මන්ත්රීව බ ුරනාවෂ  

ල්ටියා; පළාත් පා න රයතන නිශයෝජිතශයෝ ල්ටියා; පළාත් 

වභාව  මන්ත්රීව බ ල්ටියා. ඒ  ිම ශ නාම ඒ ට වු කියන්න 

ඕනෑ නි ි.  ිසියි, ්තාම නින්දිත ශ ව මිනිසුන් ඳල් ුින්නුවා; 

කු ් පු  ළා. එතිනින් රපු මිජ පිරිවෂ   බීමත්ව -ශස න්න දීප ා-  

ඊට එ ා පිත්ශත් පිවිත්වා අවිහිංවාවාදීප ඳේශඝෝමරයට ප ජ 

දීපමත් එෂ   තමයි ඒ තත්ත්වය ඇති වුශඩල. ඒත් එෂ  ම මු ක 

ජශට්ම - ං ාශේ  ිම තින ම- මිනිවීසු ප ජ ශදන්න පටන් 

ුත්තා. ඒ අවිහිංවාවාදීප අජුළය ඊට පවීශව  ගිශේ  කුඩු ාජයන්ශඉ 

අතට;  ල්් පු ාජයන්ශඉ අතට; ශ   බන්ශඉ අතට; මං 

ශ   ර   බවන්ශඉ අතට. ශේ ජශට් විවිධ මිනිවීසු විවිධ 

ශේ පා න පෂ මව  අතශ   ක සවට පත් වුරා. ඒ නිවා තමයි 

එදා රපු සවීව  නේ ලියාශුන, එශමන්න ශේ සවී ටිශෂ  තමයි 

රශේ. ඒවා අ ර ාප ර ා! ශේ ශේ තින්ව දීප අ ර ා ුනි ර ා!එ 

කිේශේ. එශ ම අ ර ාශුන තමයි ඒ සවීව  හිටපු මිනිසුන් 

සවීවවා, වම  බන් ශේශර් විවට දිේශේ; වම ජ අය පාජව ර 

දිශඉ ඇවිේශදේශේ; වම ජ අය නි බවත්  ශළ . ශේ දිවින්ත වි  

පිළිශවළ  ජශුන ගිශේ  09වන දා ඳශේ පටන් ුත් වි  

පිළිශවශළ  ප්රතිල යෂ  විධියටයි. අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ මිතිතුමා 

ඝාතනය වන්ශන් ඒ ක්රියාවලිශේ  අවවාන ප්රතිල යෂ  විධියටයි.  

ශේ  ශත් බේ ුන්න. ශේ ුින  ථා  ජන්ශන් නි ි, 

 වු බවත්. ශමහිදීප මත  තසාුන්න ඕනෑ  ාජරයෂ  තිශසනවා. 

එහි අවවාන ප්රතිල ය  ිටියට ශම  ෂ ද වුශඩල  අශ්  

පාර්ලිශේන්තුශේ ්න්න අහිංව  මන්ත්රීව බන් 74ශදශනකුශඉ 

ශුව ර ගිනි තිබුවා. එතින ශ   බ, මං ශ   ර  ාජයන් ්න්න 

පු කවන්. වම ජ ශුව රව ට ු න ුමන් ඒ මිනිවීසු අ නවා,  

 ාශඉ ශුදජටද, අපි ශේ ු න්ශන්  කිය ා. ඒවා රූපවාහිනි 

footagesවලින් තමයි අපි දිෂ ශෂ . ඒ අය දන්ශන් නි ි  ාශඉ 

ශුදජටද ු න්ශන් කිය ා. ත බර වශ ෝදජව බ, අවු බදු 15, 16, 

17 වාශඉ ත බර ද බශවෝ  තමයි ඒ ප ජ දුන්ශන්. ඒ එෂ  ම අපි 

්තාම පි ිදිලිව දි පු ශදයෂ  තිශසනවා. ශ  ඳට වංවිධානය 

ශවච්ච, මුහුණු වවා ුත්ත full face helmets දමා ුත්ත පිරිවෂ  

්වීශව ර ා ගිහින් ශුව ර   නවා; ඒවාශේ  තිශසන CCTV 

 ිමජා ු වනවා. ඊළඟට තව  ට්ටියෂ  එනවා. ඒ අය තමයි 

ු න්න පටන් ුන්ශන්. ඊට පවීශව  තව  ට්ටියෂ  එනවා, ශපට්ර ර 

ශසෝේස අජශුන. ඊට පවීශව  ඒවාශයන් ු නවා. වම ජ අය ගිනි 

තියනවා. ශේ  ාජරයත් මත  තසා ුන්න. අශ්  මන්ත්රීව බන් 

ල්යදෙශදනා වාශඉ කියපු  ාජරය ට මාත් එ ඟ ශවනවා. ඒ 

තමයි, තව මාව ශද තුන ට පවීශව  එන්න තිබුණු එ ෂ  තමයි 

ශේ  දිල්ශේ  රශේ කියන  ාජරය. ඒ නිවා ශේ තජමින් 

ශේ බරා. එශ ම නිත්නේ ශවන්ශන් මීට ව ා විනා යෂ . 
 

ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ු බ මන්ත්රීතුමනි, ඔසතුමාට නියමිත  ා ය අවවාන ශව ා. 

තවත් විනාඩියකින් පමර  ථාව අවවන්  ජන්න. 
 

ගුණ දයාසිරි ජ්යවාේකර මතවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වභාශේ  ටයුතු පවී ව බ 5.30ට අවවන්  ජනවාද  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔේ, ු බ මන්ත්රීතුමා. 

 

ගුණ දයාසිරි ජ්යවාේකර මතවා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූ ාවනාරූඪ ු බ මන්ත්රීතුමනි, ශස ශ  ම පි ිදිලිව මා 

කියනවා, එදා ඇති වුශඩල එවිනි තත්ත්වයෂ  සව. ඒ කජා විශේ, 

එශ ම නිත්නේ ඒ විනා ශේ  ප්රතිල ය අද මු ක ජටම ුකෂ ති 

විඳිමින් තිශසනවා.  

පාර්ලිශේන්තුශේ ්න්න වම ජ අහිංව  මන්ත්රීව බන්ට අද 

්න්න හිටින්න තිනෂ  නි ි. ඒ අයශඉ රදායේ පිළිසඳව, වියදේ 

පිළිසඳව ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළදීපත්, ්න් පිටතදීපත් කියපු  ාජරා 

විරැදියි. අද ශමතිනදීප මන්ත්රීව බ ුරනාවෂ  කිේවා, එතුමන් ාශඉ 

රදායම ශ  ච්චජද කිය ා. ඒ වම ජ අය පාර්ලිශේන්තුවට 

එන්ශන් ශ  ශ  මද කිය ා.  ිසියි, ශේ ල්යදෙශදනා එ ම 

ම ර  ට දම ා  ථා කිරීශේ ප්රතිල ය තමයි ශේ දකින්න 

තිශසන්ශන්.  

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, ඔසතුමාශුන් තවත් එ  

විනාඩියෂ   සාශුන මා ශේ  ාජරයත් කියන්න  ිමිතියි. 

ශම ජුවව නුජ වභාවට ප ජ දීපම අජශුන ස න්න. ශම ජුවව 

නුජ වභාව කියන්ශන් ජාකය ශේපළෂ . වාමානයශයන් ජාකය 

ශේපළ විනා  කිරීම වේසන්ධශයන් ශප දු ශේපළ පනත යටශත් 

නඩු පවජන්න ඕනෑය කියන  ාජරය සුල් ර ශප්ර මකයන්ත 

ඇමතිතුමා ඇතු ක අපි දන්නවා.  ිසියි, ශම  ෂ ද ශවන්ශන්  ඒ 

ල්ේධියට අත්අ ංවනවට ුත්ත අයට ඇප ශදනවා.  වුද  එශ ම ඇප 

ශදන්ශන්  මශ වීත්රාත්ව බ. ඇයි, ඒ අය එශ ම  ජන්ශන්  ශප දු 

ශේපළ පනත යටශත් ල්ජ භාජයට ුන්නා අය ශමහිදීප ව ාම නිද ව ී

 ජනවා. ශම  ෂ ද ශේ ීතතිය  ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, 

මා පි ිදිලිව කියන්ශන්, ඔවුන්ට ඇප දුන් මශ වීත්රාත්ව බන්ට 

වි බේධව අපි අධි ජර ශව වා ශ  මිමන් වභාවට පිමිණිලි 

 ජන්න ඕනෑ සවයි. ශේවා ඒ අය ුත් විරැදි තීන්දු. ශමවිනි 

තත්ත්වයෂ  ඇති ශවන්න ශ  තු වුරා,  ාජරා තුනෂ . ඒවා 

ශම නවාද කිය ා මා කියන්නේ. එ ෂ  තමයි, මිරි ාන ල්ේධිය. ඒ 

ප ජ දුන් අය ශවනුශවන් ීතතිඥව බ ශපීත ල්ටියා; අත්පුඩි ු  ා 

ඔවුන් එළියට දිේමා. ඊළඟ එ , ජුවෂ  න ල්ේධිය. ශප ලීල්ශේ  

නි ධාරියකු  ළ ශවඩි තිබීමෂ  නිවා ජුවෂ  නදීප ඝාතනයෂ  ල්ේධ 

වුරා. ඊට පවීශව  ශම  ෂ ද වුශඩල  පහුව දා ඒ ශප ලිවී නි ධාරියා 

අජශුන ගිහින් හිශර් දිේමා. මා කියන්ශන් නි ි, ඒ ල්ේධිය 

වේසන්ධශයන් වාධාජරය ්මටී ශන විය යුතුයි කිය ා. ඒ 

පුේු යා මජා දිමීම විරැදියි.  ිසියි, එතිනින් පවීශව  ශප ලීල්ය 

වේපූර්රශයන් විශේ අත්  ිරියා. එශප ලීල්ය ශම  වත් සිදෙශේ 

නි ිඑ කිය ා දින්  වු බවත්  ථා  ජ ා වි ෂ  නි ි. ඇයි ඒ  

ශප ලීල්ය   රපනා  ළා, 'අපි ශවඩි තිබුවාම, ප ජ දුන්නාම 

අවවානශේ  අප අජශුන ගිහින් හිශර් දමනවා' කිය ා.  මුදාවත් ඒ 

තත්ත්වයට පත් වුරා. ශේ ල්ේධිය තමයි දිගින් දිුටම ල්ේධ 

ශවමින් තිශසන්ශන්. ඒ නිවා ශේ තත්ත්වය ්තාම නජ  තින ට 

ත රදෙ ශව ා තිශසනවා. මා කියන්න  ිමිතියි, ඒ ගිනිද ක දිනුත්, 

තවමත් ඒ විධියටම තිශසන සව. 

අද ශප ලීල්ය ීතතිය ක්රියාත්ම   ජන්න යන්ශන් නි ි. 

ශම  ද, ඔවුන් සය ශව ා ්න්නවා, තමන්ට පිහිට ශවන්න 

ශ ශනකු නිති නිවා.  මුදාවත් ඒ තත්ත්වයට පත් ශව ා 

තිශසනවා. වාමානය මිනිවීසුත් ඒ තත්ත්වයට පත් ශව ා 

තිශසනවා. ීතතියෂ  නිති ජටෂ  සවට ශේ ජට පත් ශව ා 

තිශසනවා. පහුගිය වතිය ඇතුළත තින් තින්ව   යශදශනකු 

ඝාතනය  ජ තිශසනවා. ඒ නිවා මම කියනවා,   බරා ජ ශේවා 

වේසන්ධශයන් අව ය පියවජ ුන්න කිය ා. ත්රිපුේු  

ම ාධි ජර විනිසු බ මඬු ර ෂ  පත්  ජ ා ඒ ශේ නඩුව අ න 

වි  පිළිශවළ ක්රියාත්ම   ජන්න, ්වීවජ ට ශුන යන්න කියන 

රදජණීය ් රලීමත් මම  ජනවා. ඒ වාශඉම, වතය ශවමශේ 

ශ  මිවමෂ  - Truth Commission - පත්  ජ ා, ඇත්තටම එහිදීප 

ශම  ද වුශඩල කිය ා ශ  යන්න වි  පිළිශවළෂ   දන් න. දකුණු 

අප්රි ාශේත්  ශේවා ල්ේධ වුරා. ශම  ෂ ද වුශඩල, ශ  ශ  මද 

මි බශේ, ශම  ෂ ද ශ  තුව යනාදිය ුින ශ  යන්න වි  

පිළිශවළෂ   දන්න කියන ් රලීමත් මා  ජනවා.   

ු බ නිශයෝකය  ථානාය තුමනි, අශ්  රදජණීය අමජකීර්ති 

 අතුශ ෝජළ මිතිතුමාට නිවන් සුව අත් ශේවා කියා අශ්  රුම 

අනුව ප්රාර්ථනා  ජමින්, එතුමාශඉ රදජණීය බිරිඳටත්, ද බවාටත් 

මශඉ ශ ෝ ය පළ  ජ ල්ටිනවා. වමත්රීපා  ල්රිශව න මිතිතුමා 

අද ශේ අවවීථාවට වේසන්ධ ශවන්න ල්ටියත් ශප ශළ න්න බශේ 

පිවිත්ශවන විශ  ම රැවීමම ට වේසන්ධ මමට ල්දු වා නිවා 

එතුමාට ශේ අවවීථාවට පිමිණීමට ශන  ිකි වුරා. අශ්  ශ්රී  ං ා 

නිද වී පෂ මය ශවනුශවනුත් ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ 

මිතිතුමාට ශුෞජවීතය රචාජය පිරිනමමින්, එතුමාශඉ අභාවය 

ුින අශ්  පෂ මශේ   නුාුවවත් ප්ර ා   ජමින් මශඉ වචන 

වීව රපය අවවන්  ජනවා.  

ශස ශ  ම වීතුතියි.  

 

ගුණ නිවයෝජ්ය කාානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 අභාවප්රා් ත ු බ අමජකීර්ති අතුශ ෝජළ පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීතුමා ල්හිපත්  ජමින් අද  පවත්වන  ද ශ ෝ  ප්ර ා  

ශයෝකනාව ්දිරි දිනයෂ  දෂ වා   ර තසන සව ශමම ු බ වභාවට 

දිනුේ ශදනු  ිමිත්ශතමි.   
 

ක රවිබීම 
ஒத்திமெப்பு 

ADJOURNMENT 

 
එක රහි වේලාව අ.වා. 5.30 වූවයන් ගුණ නිවයෝජ්ය 

කාානායකතුමා විසින් ප්ර ්නය වනොවිමාා පාතාලිවපතන්තුව ක ර 
ව න ලදී. 

පාතාලිවපතන්තුව ඊට අනුකූලව   2022 ජුනි 21 වන අඟතුණවාදා 
පූ.වා. 10.00 වන වව්ෂ ක ර ගිව  ය. 

 

அப்தபொழுது, பி.ப. 5.30 ைணியொகிெிடரெ ைொண்புைிகு பிரதிச் 

சபொநொயகர் அெர்கள் ெினொ ெிடுக்கொைரலரய பொரொளுைன்றத்மத 

ஒத்திமெத்தொர். 

அதன்படி பொரொளுைன்றம், 2022 யூன் 21, தசவ்ெொய்க்கிழமை 

மு.ப. 10.00 ைணிெமர  ஒத்திமெக்கப்பட்டது. 
 

It being 5.30 p.m., THE HON. DEPUTY SPEAKER adjourned 
Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 10.00 a.m. on Tuesday, 
21st June, 2022.  
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ාි.යු. 
 

ශමම වාර්තාශේ අවවාන මු්රරය වඳ ා වීවකීය  ථාව  නිවිජදි  ළ යුතු තින් දෂ වනු රිල් මන්ත්රීන් මින් පිටපතෂ  ශුන 
 නිවිජදි  ළ යුතු ර ාජය එහි පි ිදිලිව  කුණු ශ  ට, පිටපත  ිබී ශදවතියෂ  ශන ්ෂ මවා  

තින්ාාඩ් වංවී ාජ  ශවත  ිශසන ශව  එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யெிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிெொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு ெொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் ரெண்டும். 
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තින්ාාඩ් වාතාවා  

වකොළඹ 5  වපො රවතේන්වගොඩ  කිුණළපන පාර  අහක 163 දරන ා්ාානවයහි ළිහිටි 

රජ්ව  ප්රවත කති වදපාතාවවපතන්තුවේ ළිහිටි රජ්ව  ප්රකා න කාතායාහ වයන්  

මිල දී ගව තික. 
 

වමම තින්ාාඩ් වාතාවාව  www.parliament.lk වවබ් අඩවිවයන්  

 ාගව තික. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்ரஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகெல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தெளியீடுகள் அலுெலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிெிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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ශ්රී  ං ා ජකශේ  මු්රර ශදපාර්තශේන්තුශේ මු්රරය  ජන  දීප. 


